
 
 

 

   KUNGÖRELSE 
   2019-04-11 rev 2019-04-XX 
 
 
Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
 
 
Dag och tid: Onsdagen den 24 april 2019, kl 18.00  
 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18  
 
Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se.  
 
Anmälan om förhinder: Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  
 
Förtäring  
Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus 
under sammanträdet.  
 
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  
 
Välkomna!  
 
Klas Bergström (M), ordförande  
 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2. Justering 
 
Förslag: Protokollet justeras av ordförande och två justerare.  
 
3. Fastställande av dagordning  
 
4. Anmälnings- och informationsärenden  
 

a) Information från Polisen  
 
Kommunpolis Örjan Brodin och områdeschef Jale Poljarevius informerar.  
 

b) Anmälda beslut och skrivelser  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med 
handlingarna):  
 

- Beslut från socialnämnden, § 20, 2019-02-14, Verksamhetsplan för socialnämnden 
2019 

- Beslut från socialnämnden, § 19, 2019-02-14, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 
2018  

- Beslut från överförmyndarnämnden, § 63, 2019-02-18, Inspektionsprotokoll från 
Länsstyrelsen  

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


 
 

 

 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 48, 2019-02-19, Verksamhetsberättelse och 

årsbokslut 2018 
- Beslut från kommunstyrelsen, § 39, 2019-02-25, Verksamhetsplan och internbudget 

2019 
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 18, 2019-02-11, Verksamhetsplan och 

internbudget 2019 
- Beslut från utbildningsnämnden, § 11, 2019-02-12, Verksamhetsplan och 

internbudget 2019 
- Beslut från utbildningsnämnden § 9, 2019-02-12, Verksamhetsberättelse och 

årsbokslut för utbildningsnämnden 2018  
 

c) Kommunalråden informerar  
 
5. Ledamöternas frågor 
 
6. Interpellationer  
KS-2019/123 
 

- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande om 
minskade barngrupper i förskolan 

- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande 
om utvecklingen i Alsike Nord  

- Interpellation från Monica Lövgren (SD) till kommunstyrelsens ordförande om 
Knivstas expansion  

 
Beslutsärenden 
 
7. Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 

2018 
 
Revisorernas berättelse 2019-04-09 
Revisorernas redogörelse 2019-04-09 
Revisorernas granskning av årsredovisning 2018 
 
8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2018 
KS-2019/16  
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 54, 2019-03-25 
Tjänsteskrivelse 2019-03-11 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut – rapport korrekturläst 2019-04-08 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och övriga förtroendevalda  
 
10. Fastighetsköp – Köp av kommunhuset på Centralvägen 18 
KS-2019/233 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 47, 2019-03-25 
Tjänsteskrivelse 2019-03-01 
Värdeutlåtande 2018-05-07 (dnr KS-2018/710) 
 



 
 

 

 
11. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna 
KS-2019/93   
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 11, 2019-01-28 
Tjänsteskrivelse 2019-01-18 
Förslag på reviderat reglemente 2019-01-18 
 
12. Ombudgetering av medel för kulturskolan och ungdomsverksamheten 
KS-2019/71 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 12, 2019-01-28 
Tjänsteskrivelse 2019-01-14 
 
13. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun 
KS-2018/802 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 13, 2019-01-28 
Tjänsteskrivelse 2018-12-13 
Förslag på lokala ordningsföreskrifter 2018-12-13 
 
14. Taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark 
KS-2019/208  
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 55, 2019-03-25 
Förslag på taxa   
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 16, 2019-02-11 
Tjänsteskrivelse från samhällsutvecklingsnämnden 2019-01-18 
 
15. Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018 
KS-2019/69 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § , 2019-02-25 
Tjänsteskrivelse 2019-01-14 
Rapport januari 2019 
 
16. Motion 2018:04 från Peter Evansson (S) - Reservera plats för en stadspark i 

centrumplaneringen 
KS-2018/233 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 14, 2019-01-28 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 143, 2018-11-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22 
Motionen  
 



 
 

 

 
17. Motion 2018:05 från Christer Johansson (V) - Säkra mark för lekplats åt Knivstas 

barn 
KS-2018/234 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 15, 2019-01-28 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 144, 2018-11-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22 
Motionen  
 
18. Svar på motion 2019:02 från Pontus Lamberg (KD) – Högtidlighåll fallet av 

Berlinmuren 
KS-2019/185 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 56, 2019-03-25 
Tjänsteskrivelse 2019-03-01 
Motion 2019-02-13 
 
19. Svar på medborgarförslag 2018:03 – Förbjud fyrverkerier i Knivsta kommun 
KS-2018/80 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 57, 2019-03-25 
Tjänsteskrivelse 2019-02-28 
Beslut från kommunfullmäktige, § 21, 2018-01-24 
Medborgarförslag inkommet 2018-01-19 
 
20. Övriga valärenden  
 
Valberedningens protokoll delas ut på sammanträdet  
 
21. Anmälan av motioner 
 



Fråga till utbildningsnämndens ordförande Bengt-Ivar Fransson om Adolsbergskolans sporthall 

 

Vid utbildningsnämndens senaste sammanträde den 9 april beslutade nämnden att utreda en 
sporthall för Adolfsbergskolan i ett nytt läge söder om skolan.  

Eftersom marken där inte är detaljplanelagd för detta ändamål riskerar detta beslut att försena den 
nya sporthallen med cirka två år jämfört med att bygga sporthallen på den tidigare planerade 
tomten. För de elever som började i årskurs sju på Adolfbergskolan under hösten 2018 betyder det 
att de kommer att vara utan sporthall vid skolan under hela sin högstadietid. 

 Anser du som ordförande i Utbildningsnämnden att det är en tillfredställande hantering av elevernas 
behov av lokaler för idrott och hälsa, ett ämne som dessutom får en ökad timplan med 100 timmar 
från hösten 2019? 

 

Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.Nu  i kommunfullmäktige 

 

 

 



   

Knivsta 2019-04-16 

Frågor från Sverigedemokraterna Knivsta  

Frågor till kommunstyrelsens ordf Peter Evansson 

OM IS 

Avser kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge uppdrag åt 
alla nämnder och styrelser att utarbeta direktiv som förhindrar att 
Knivsta kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk 
för någon form av ekonomiskt bistånd , insats eller annat till eventuellt 
återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött 
terrorism. 
  

OM TIGGERI 

Avser kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i enlighet med 
Katrineholm kommun totalförbjuda eller alternativt enligt 
Eskilstunamodellen besluta att ge berörd nämnd direktiv att i den 
lokala ordningsstadgan, på väldefinierade offentliga platser, införa 
reglering kring tillståndsplikt hos Polismyndigheten för passiv 
pengainsamling 

Gruppfrågor genom Gunnar Parnell 



 
Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande 

 
Minskade barngrupper i förskolan 
 
Under föregående mandatperiod minskade barngrupperna i förskolan med i 
genomsnitt två barn/grupp i Knivsta kommun. I Kristdemokraternas kommunbudget 
för 2019 fanns medel för att fortsätta minska barngrupperna även nuvarande 
mandatperiod.  

Tyvärr valde det nya vänsterstyrda styret i Knivsta, trots en skattehöjning om 70 öre, 
att göra neddragningar i förskolan som innebär att barngrupperna i förskolan troligt 
kommer öka med 0,2 barn/grupp. 

I den av riksdagen antagna M/KD-statsbudgeten för 2019 finns riktade medel för 
förskolehuvudmän att minska förskolegrupper. Dessa måste sökas senast under mars 
2019. 

Kristdemokraterna värnar Knivstas barnfamiljer och vill fortsätta höja kvaliteten 
inom barnomsorgen genom att fortsätta minska barngrupperna i förskolan. 

 

Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande: 

Har utbildningsnämnden säkerställt att förskolehuvudmännen sökt KD/M-
budgetens riktade statsstöd för minskade barngrupper i förskolan för att kunna 
kompensera de ekonomiska neddragningar SVMCMp-styret gör på förskolan 2019? 

 

  

Björn-Owe Björk (KD) 

 



 
Interpellation till Samhällsutvecklingsnämndens ordförande, Thor Övrelid 

 
Utvecklingen av norra Alsike 
 
Luftfartsverket har inget att erinra mot etableringen i enlighet med 
detaljplaneförslaget för Alsike Nord etapp 2. Luftfartsverket är de enda som lämnar 
ett helt positivt remissvar vid samråd av detaljplanen Alsike Nord etapp 2. 

Faktum är att inget av de dryga 80-talet samrådssvar som inkommit från 
kommuninvånare är positivt. Genomgående framförs skarp kritik mot detaljplanens 
utformning, täthet, våningshöjder, trafiksituation och naturpåverkan. 

Sammantaget kan man av remissvaren konstatera att den utveckling etapp 2 i Alsike 
Nord ger står i djup konflikt med hur dagens invånare och boende i Alsike önskar att 
sitt grannskap ska utvecklas. 

 

Jag vill därför fråga Samhällsutvecklingsnämndens ordförande: 

Kommer ni att ”köra över” Alsikebornas önskan om en annan utveckling 
för Alsike Nord etapp 2 och fortsätta på den inslagna vägen med bl a 
extrem förtätning, obefintlig parkeringsnorm och utan hänsyn till 
karaktären på befintlig bebyggelse? 

 

  

Björn-Owe Björk (KD) 

 



Från: Thor Övrelid
Till: Siobhan Gorny
Kopia: Moa Odin; Emma Lundbergh
Ärende: SV: Interpellation för besvarande
Datum: den 12 april 2019 12:25:51

Skriftligt svar till interpellation ställd av Björn-Owe Björk, KD

Det är vanligt att privatpersoner och andra berörda som har invändningar mot 
utvecklingsplaner skickar in sina synpunkter till kommunen. De som inte har 
invändningar mot samma planer brukar oftast inte skicka in sina synpunkter. Det är 
normalt både vad gäller planer och bygglov. Kommunens roll är sedan att väga det 
allmänna intresset mot det enskilda. Kommunen har i bred majoritet godkänt avtalet om 
fyra spår med staten och i det ingår, bland annat, att utveckla området i nära anslutning 
till ett framtida stationsläge i Alsike. 

Nu arbetar samhällsbyggnadskontoret med att sammanställa och beakta alla inkomna 
synpunkter för att sedan lägga fram ett förslag till utställning. Det är inte min roll, och det 
är heller inte passande, att föregå detta arbete som troligen kommer att behandlas av 
samhällsutvecklingsnämnden senare under våren.

Från: Siobhan Gorny
Skickat: den 9 april 2019 17:13:36
Till: Thor Övrelid
Ämne: Interpellation för besvarande
 
Hej Thor! Här kommer en interpellation för besvarande på KF. Skicka ditt skriftliga svar till mig så
gör jag ett utskick med det.
 
Med vänlig hälsning

Siobhán Górny
kommunsekreterare
Knivsta kommun
siobhan.gorny@knivsta.se
018-347023
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2019-04-05 

Interpellation Sverigedemokraterna Knivsta 
Knivsta Sveriges snabbast växande kommun. Det är dags att dra i bromsen. Inte 
fortsätta planera för en expansion som ingen vill ha. 
 

Till. Kommunstyrelsens ordförande  
 
Vi Sverigedemokrater röstade nej till det sk Fyrspårsavtalet , inte för att vi är emot fyra spår 
utan för att det är ett helt orealistiskt avtal utan förankring hos Knivstas innevånare. Det finns 
varken ekonomiska eller praktiska möjligheter eller önskan hos Knivstas innevånare att öka 
befolkningen från dagens ca 19 000 innevånare till över 25 000 fram till år 2025. 
Vi tror att en för snabb befolkningstillväxt skapar anonymitet och mer kostnader än vad vi kan 
bära. 
 
 Det finns inte ens en lösning på hur avloppet ska ordnas för den bebyggelse som redan nu 
är planerad att påbörjas. Om den beslutade förstudien skulle visa att det är en möjlig lösning 
att ansluta till Käppalaförbundet kommer det troligen inte var helt klart förrän om 8-10 år 
Vi vet ingenting om när bygget av fyrspåret kan starta eller om hur sträckningen förbi Knivsta 
blir. Skulle allt gå som man tror idag finns det ändå ingen station i drift i Alsike förrän möjligen 
i mitten av 2030 talet. Före dess måste även den norra på- och avfarten till E4 vara klar. 

Det som genomförts hittills i centrala Knivsta är ett avskräckande exempel på hur det går när 
inte medborgarna får vara med och bestämma hur kommunens ka utvecklas. 

Kommunen fortsätter att lägga ner pengar på olika projekt med konsulter, nämndmötet, 
arbetsgrupper mm för att fortsätta att bygga expandera med en. Vi Sverigedemokrater anser 
det är helt oansvarigt att fortsätta planera som om detta avtal ska bli verklighet. Knivstas har 
en svag ekonomi med ett stort underskott som vi måste spara oss ur. 

Valresultatet i Knivsta talade sitt tydliga språk precis som i Danderyd där Moderaterna 
backade stort på grund av att befolkningen inte ville ha denna snabba utveckling.  

  
Med bakgrund ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande. 

  
Varför stannar vi inte upp till en mindre skala av byggande då det kostar massor av 
skattepengar med projekteringar och möten i styrgrupper, Samhällsutvecklingsnämnd , Bygg 
& Miljönämnd. Till detta kommer alla tjänstemäns nedlagda tid på något som vi i dagsläget 
inte vet om och när vi kommer att kunna genomföra? 

Varför snabbast växande kommun?  
 
Varför kan man inte backa på beslutet om Vision Knivsta?   

 
Monica Lövgren Sverigedemokraterna Knivsta 
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-

redovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.  

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 

av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 

ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever inte upp 

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det samlade balanskravsresultatet upp-

går till -37,3. Det ska vara helt återställt senast år 2021. Vi bedömer att förvaltningsberät-

telsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och 

god redovisningssed. 

 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat som är negativt inte är förenligt med fullmäktiges mål för 

god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är 

helt förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av totalt 12 verk-

samhetsmål har 5 uppnåtts, 5 har delvis uppnåtts och 2 har inte uppnåtts. Vi bedömer att 

analys och indikatorer har förbättrats jämfört med tidigare år när det gäller att redovisa 

varför ett mål bedöms uppnått eller inte. Vi bedömer att analys och indikatorer alltjämt är 

ett utvecklingsområde när det gäller att redovisa varför ett mål bedöms uppnått eller inte.  

Årets resultat uppgår till -18,3 mkr vilket är en kraftig resultatförsämring jämfört med 

föregående år. Det innebär att det finansiella målet som kommunfullmäktige beslutat inte 

uppnåtts. För att Knivsta kommun ska klara den framtida expansionen krävs högre intäk-

ter eller att kostnaderna minskas. Skatten har höjts med 70 öre fr.o.m. 1 januari 2019. Det 

kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att kunna återställa balanskravsresultatet på -

37.2 tills år 2021.  Av budget och plan 2019 framgår att Knivsta kommun under kom-

mande år är beroende av förhållandevis stora exploateringsvinster, ca 44 mkr årligen, för 

att kunna redovisa positiva resultat. Kommunstyrelsen måste aktivt utöva sin tillsynsplikt 

över nämndernas ekonomiska utveckling. Vi är medvetna om att kommunstyrelsen initie-

rat åtgärder för att minska kostnaderna. Ett viktigt fokusområde i revisionsplanen för 

2019 är att granska Kommunstyrelsens, Socialnämndens och Utbildningsnämndens pro-

cesser för ekonomistyrning och uppföljning. 
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• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprät-

tad enligt god redovisningssed.  

Kommunen har ändrat princip för redovisning av vinst från försäljning av exploaterings-

mark. Tidigare redovisades vinsten det år när avtal med entreprenören ingåtts. Den nya 

principen innebär att vinsten redovisas det år när entreprenören tillträtt och kommunen 

erhållit betalning. Vi bedömmer att den nya redovisningsprincipen följer god redovis-

ningssed. Eftersom det är en ändrad redovisningsprincip har jämförelsebeloppen för 2017 

i årsredovisningen för 2018 justerats och en justeringspost finns i ingående eget kapital. 

Resultatet för 2017 och ingående eget kapital har justerats med -32,8 mkr. 

• Är nämndernas följsamhet till budget tillräcklig 

Totalt redovisar nämnderna en avvikelse mot budget efter tilläggsanslag med 16,8 mkr. 

Socialnämnden som under flera år redovisat stora underskott men redovisar för 2018 en 

mindre negativ avvikelse på -0,4 mkr. Utbildningsnämnden redovisar en avvikelse mot 

budget på -3,5 mkr vilken dock är marginell i förhållande till omslutningen.  Bygg och 

Miljönämndens budgetavvikelse på -2,0 mkr beror på lägre intäkter som en följd av att 

det finns få färdigställda detaljplaner.. Övriga nämnder visar en god följsamhet till budge-

ten. Att kommunen, trots nämndernas positiva budgetavvikelse, redovisar ett underskott 

beror på att exploateringsverksamheten redovisas hos Finansförvaltningen som redovisar 

en negativ budgetavvikelse på -60 avseende exploateringsverksamheten.  
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-

ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 

redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 

av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 

för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo-

visningen. 
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens 

ekonomiavdelning. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 

SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Väg-

ledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägled-

ningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har 

följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan.  Granskningen har 

skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 

förekommande fall registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mål  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av kommunens verksamhet 

 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under räkenskaps-

året och framtida utveckling.  

Av årsredovisningen framgår den förväntade utvecklingen inom nämndernas olika verk-

samheter. Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommunens 

ekonomi och prioriteringar inom olika områden. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi-

ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar 

den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av dia-

gram och verbal information.  

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be-

tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas. 

Däremot saknas relevanta nyckeltal för nämndernas olika verksamhetsområden. Detta 

bör på ett tydligare sätt framgå av förvaltningsberättelsen.  

Gemensam förvaltningsberättelse 

 

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-

samhetens organisation och verksamhet. Förutom kommunens verksamheter redovisas 

även de verksamheter som bedrivs i kommunens dotterbolag och verksamheter i extern 

regi.  

Investeringsredovisning 

 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budget-

avvikelser för större investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredo-

visningen finns.  

Årets investeringar uppgår till 31,1 mkr och budgeterade investeringsramar uppgick till 

255,9 mkr, en avvikelse på hela 224,8 mkr. Den främsta orsaken är ekonomiska skäl. Om 

investeringarna inte är finansierade i driftsbudgeten genomförs de inte. 

Driftredovisning 

 

Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upp-

lysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med 

övriga delar i årsredovisningen finns. 
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Nämnd/förvaltning Budget Utfall Avvikelse Utfall

2018 2018 Budg/Utf 2017

Finansförvaltningen (skatteintäkter mm) 1 146,6 1 109,0 -37,6 1 023,5

Kommunstyrelsens verksamheter -107,7 -99,6 8,1 -89,2

Samhällsutvecklingsnämnd -48,0 -43,6 4,4 26,4

Socialnämnden -287,0 -287,4 -0,4 -300,2

Samverkansnämnd Knivsta Heby -18,8 -17,2 1,6 -21,6

Utbildningsnämnden -666,6 -664,0 2,6 -603,1

Bygg och miljönämnden -10,4 -12,4 -2,0 -9,3

Övriga nämnder -2,7 -3,1 -0,4 -2,0

Resultat nämnder -1 141,2 -1 127,3 13,9 -999,0

Resultat kommunen 5,4 -18,3 -23,7 24,5

 

Totalt redovisar nämnderna en avvikelse mot budget med 13,9 mkr. Finansförvaltningens 

negativa avvikelse beror främst på att vinster från exploateringsverksamheten blev 60 

mkr lägre än budget. 

Av årsredovisningen framgår att nämnderna erhållit tilläggsanslag respektive fått mins-

kade tilläggsanslag, främst bokslutsregleringar, på netto 3,0 mkr. Dessa är inkluderade i 

tabellen ovan. 

Kommunstyrelsen redovisar överskott inom flera av sina verksamheter. 

Socialnämnden redovisar en mindre underskott på -0,4 mkr, vilket är positivt mot bak-

grund av tidigare års stora underskott. 

Samhällsutvecklingsnämndens positiva resultat förklaras främst av positiva överskott 

inom gatuverksamheten. 

Utbildningsnämndens positiva budgetavvikelse uppgår till 2,6 mkr. Nämnden redovisar i 

likhet med tidigare år en god följsamhet till budget 

Bygg och Miljönämndens budgetavvikelse på -2,0 mkr beror på lägre intäkter som en följd 

av färre antal färdigställda detaljplaner. 

Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets 

balanskravsresultat uppgår till -20,9 mkr  och för 2017 uppgick det till -18,7 mkr, totalt 

39,6 mkr. Från detta har 2,3 mkr avdragits med åberopande av synnerliga skäl. Det avser 

engångskostnader för nedläggning av ett HVB hem, vilket kommer att medföra kostnads-

besparingar kommande år. Det totala negativa resultatet som ska vara återställt senast 

2021 uppgår till -37,3 mkr. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. Bl.a. lämnas en 
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redogörelse över soliditetens utveckling, kommunens lånesituation, betalningsberedskap 

mm och hur dessa påverkar kommunens ekonomiska ställning. 

3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Balans-

kravsutredningen är upprättad i enlighet med KRL och vi bedömer att angivna synnerliga 

skäl följer intentionerna i KRL och RKR:s normering. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 

om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
 

Kommunfullmäktige har beslutat om mål och uppdrag för respektive nämnd/styrelse 

vilka är kopplade till kommunens vision 2025. Det finns fyra övergripande mandatmål 

vilka brutits ned i delmål. Till dessa finns kopplat resultatindikatorer vars syfte är att möj-

liggöra en bedömning av måluppfyllelsen. Samtliga delmål beskrivs och utvärderas i års-

redovisningen. Dessutom finns det mål kopplade till kommunfullmäktiges kvalitetsupp-

drag. 

3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono-

misk hushållning som fastställts i budget 2017: 

Finansiella mål Utfall 2018 Måluppfyllelse 

Resultatmål

0,5  % av  skatteintäkter & 

kommunalekonomisk utjämnig

-1 ,80% Inte uppfyllt

 

Av redovisningen framgår att det finansiella målet inte är uppfyllt.  

Mål för verksamheten. Av totalt 12 verksamhetsmål har 5 uppnåtts, 5 har delvis upp-

nåtts och 2 har inte uppnåtts.  

3.2.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är 

helt förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten eftersom bara 5 av 

12 mål har uppnåtts.Vi bedömer att analys och indikatorer har förbättrats jämfört med 

tidigare år när det gäller att redovisa varför ett mål bedöms uppnått eller inte. Det före-
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kommer dock mål som angivits som uppnådda eller delvis uppnådda fastän ingen mät-

ning gjorts 

Vi bedömer att målen i resultatindikatorerna i jämförelse med föregående år har blivit 

mer kvantifierbara och mätbara vilket är bra. Vi bedömer att analys och indikatorer 

alltjämt är ett utvecklingsområde när det gäller att redovisa varför ett mål bedöms upp-

nått eller inte.  

3.3. Rättvisande räkenskaper 
Kommunens årsredovisning ska ge en rättvisande bild av kommunens resultat och ställ-

ning. 

3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje delpost. 

Resultaträkning, mkr
Utfall 

2018

Budget 

2018

Budget-

avvikelse

Utfall 

2017

Verksamhetens intäkter 253,9 323,2 -69,3 291 ,5

Verksamhetens kostnader -1  27 2,2 -1  343,0 7 0,8 -1  223,8

Av skriv ningar -50,3 -40,0 -1 0,3 -47 ,4

Verksamhetens nettokostnader -1 068,6 -1 059,8 -8,8 -979,7

Skatteintäkter 909,0 921 ,2 -1 2,2 857 ,9

Kommunalekonomisk utjämning 1 31 ,5 1 30,0 1 ,5 1 1 4,1

Finansiella intäkter 1 6,2 1 5,2 1 ,0 5,9

Finansiella kostnader -6,5 -1 ,2 -5,3 -6,6

Årets resultat -18,4 5,4 -23,8 -8,4
 

Kommunen har ändrat princip för redovisning av vinst vid försäljning av exploaterings-

mark. Tidigare redovisades vinsten det år när avtal med entreprenören ingåtts. Den nya 

principen innebär att vinsten redovisas det år när entreprenören tillträtt och kommunen 

erhållit betalning. Vi bedömmer att den nya redovisningsprincipen följer god redovis-

ningssed. Eftersom det är en ändrad redovisningsprincip har jämförelsebeloppen för 2017 

i årsredovisningen för 2018 justerats och en justeringspost finns i eget kapital. Resultatet 

för 2017 och ingående eget kapital har justerats med -32,8 mkr. 

Verksamhetens intäkter understiger budget med 69,3 mkr och är i nivå med 2017. Den 

främsta orsaken till budgetavvikelsen är utebliva exploateringsvisner på 60 mkr.   

Verksamhetens kostnader är 70,8 mkr lägre än budget men har ökat med ca 48 mkr eller 

ca 4,0 % jämfört med 2017. Kostnader som ökat mest jämfört med 2017 är köp av verk-

samheter som ökat med 12 mkr till 380 mkr och personalkostnader, inkl sociala avgifter 
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mm, som ökat med 25 mkr till 554 mkr.  Verksamhetens nettokostnader är 8,8 mkr högre  

än budgetoch och har i jämförelse med 2017 ökat med 88,9 mkr mkr eller med 9 %.  Det 

är en stor ökning som inte täcks av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnining 

(keu). För att uppnå en ekonomi i balans krävs att skatteintäkterna och keu överstiger 

nettokostnaderna. Ett allmänt vedertaget nyckeltal säger att resultatet minst måste uppgå 

till 2 % av skatteintäkter och keu. Baserat på 2018 års utfall skulle kommunen behöva 

sänka nettkostnaderna  med ca 40 mkr för att nå resultatmålet 2 % 

I utfallet för finansiella intäkter ingår utdelning från Alsike Fastighets AB med 8 mkr.  

Skatteintäkter och Keu understiger budget med 10,7 mkr eller och har ökat med 68,5 mkr 

jämfört med 2017. Den procentuella ökningen från 2017 är betydligt lägre än motsvarande 

nettokostnadsökning för kärnverksamheten. Långsiktigt bör nettokostnaderna för kärn-

verksamheten vara lägre än skatteintäkter mm för att en god ekonomisk hushållning ska 

kunna uppnås. 

Vi bedömer att kommunen måste vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med 

den stora ekonomiska obalans som råder. Antingen måste intäkterna öka eller så måste 

kostnaderna minska. Det finns en uppenbar riska att budgeterade exploateringsvinster på  

ca 44 mkr skjuts på framtiden eller inte blir av. Kommunstyrelsen måste aktivt utöva sin 

tillsynsplikt över nämndernas ekonomiska utveckling. Vi är medvetna om att kommunsty-

relsen initierat åtgärder för att minska kostnaderna. Ett viktigt fokusområde i revisions-

planen för 2019 är att granska Kommunstyrelsens, Socialnämndens och Utbildnings-

nämndens processer för ekonomistyrning och uppföljning. 

Balansräkning. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul-

der per balansdagen. Balansposterna är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt 

har värderats enligt principerna i KRL.  

Kommunen hyr sina verksamhetslokaler av Kommunfastigheter i Knivsta AB. Efter ge-

nomgång och bedömning av avtalen har dessa klassificerats som finansiell leasing i enlig-

het med RKR 13.2 fr.o.m. 2015. Detta innebär att byggnaderna har aktiverats som tillgång 

i balansräkningen och förpliktelse avseende framtida leasingavgifter om 245 mkr redovi-

sas som skuld.  

Kassaflödesanalys 

 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräck-

liga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Sammanställda räkenskaper  

 

De sammanställda räkenskaperna som inkluderar kommunenen och dess dotterbolag är 

uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställ-

ningen följer god redovisningssed.  
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper”.  

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-

dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed.  

 

2019-03-14  

  

Peter Alm Lindström 
Auktoriserad revisor 
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   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 
2018 
KS-2019/16 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen 2018. 
 
Sammanfattning  
 
Bifogad årsredovisning för Knivsta kommun och kommunkoncern 2018. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Ekonomichef 
Revisorerna  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

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

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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2018 
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Läsansvisning  
Årsredovisningen omfattar kommunen och dess nämnder, styrelser och bolag. Redovisningen av 
bolag i rapporten är avgränsad till Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike 
Fastighets AB. Årsredovisningen redogör för koncernens ekonomi samt för kommunens 
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling under verksamhetsåret 2018. 
 
Kommunens styr- och ledningssystem utgår från kommunens vision, som omsätts i fyra övergripande 
mandatmål. Mandatmålen innehåller riktade delmål mot styrelser och nämnder. Varje år reviderar och 
fastställer kommunfullmäktige mål och uppdrag, tillsammans med indikatorer. Målen lyfter fram vad 
kommunen vill att verksamheten ska uppnå under året. Indikatorerna gör det möjligt att bedöma hur 
väl ett mål är uppfyllt, där ett långsiktigt perspektiv bör vara vägledande i analysen. Även andra 
kvalitativa bedömningar kan utgöra grund för bedömningen av måluppfyllelsen. 
 
Vision och mål är framtagna i enlighet med hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Dessa tre dimensioner ska genomsyra kommunens verksamheter, både i enheternas 
verksamhetsplaner och i den dagliga driften. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. När måluppfyllelsen inte är möjlig 
att visa lämnas den utan bedömning.  
 

Grönt: Målet är uppnått  

Gult: Målet är delvis uppnått  

Rött: Målet är inte uppnått  
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Kommunstyrelsens ordförande  
 
Året präglades av valet och en efterföljande period av osäkerhet kring hur det fortsatta styret skulle 
lösas, samt av en tydlig förändring i de ekonomiska förutsättningarna och regelverken. 
Resultathanteringen av exploateringsintäkter för 2017 och 2018 påverkade resultatet och kommer så 
att göra kommande år. 
  
Årets resultat för kommunen blev -18,3 miljoner kronor. Det som är positivt är att underskottet blev 
mindre och därmed bättre än befarat - stora ansträngningar inom den kommunala organisationen har 
bidragit till förbättringen. Huvudorsaken till underskottet är vikande intäkter från exploatering av mark, 
men även förändrade redovisningsprinciper för exploateringsintäkter.  
  
Arbetet med att förverkliga fyrspårsavtalet tillsammans med staten påbörjades och kom att prägla 
mycket av diskussionen kring samhällsutvecklingen under året. Marknaden för byggande av bostäder 
mattades av även om Knivsta, precis som tidigare, ligger efter i trenden. Efterfrågan vad gäller att 
bygga hyresbostäder, trygghetsboenden med mera ökar och nya lösningar för tidigare byggplaner 
presenteras oftare än tidigare. 
  
Knivsta Centrum för idrott och kultur (Knivsta CIK) växer vidare. De första invigningarna sker under 
2019. Satsningen på kultur och fritid är nödvändig i kommunen, som har Sveriges yngsta befolkning. 
Vi vill säkra den positiva utvecklingstrenden bland Knivstas unga – våra ungdomar mår allt bättre och 
har en aktiv fritid. 
  
Ekonomin är kommunens nu enskilt största utmaning. Exploateringsmöjligheter av det kommunala 
markinnehavet är en källa till finansiering. Det kommer också att krävas effektivisering och ett tydligt 
nytänk i hur vi levererar välfärdstjänster för att klara den kombinerade utmaningen i detta och i 
kommunernas förändrade demografi. Allt fler unga och äldre ska få välfärden finansierad, samtidigt 
som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar relativt. Dessutom ökar detta faktum svårigheten 
att hitta och rekrytera personal. 
  
Knivsta behöver, som i stort sett alla andra kommuner, fortsätta arbetet med att ställa om leveransen 
av välfärd till att bli än mer effektiv och mer exakt anpassad till uppdraget. Befolkningen och 
skattekollektivet kommer att behöva växa snabbare än den kommunala organisationen och mer 
service måste utföras på helt andra sätt än tidigare. Detta ger möjlighet att både bättra och 
effektivisera det kommunen gör till medborgarnas goda. 2019 blir ett år med stora utmaningar och 
kommer att kräva svåra beslut och prioriteringar, men rätt hanterat kan vi med det skapa 
förutsättningar för en starkare framtid. 
  
Våra verksamheter uppvisar goda resultat på de flesta områden. Det är glädjande att konstatera att 
skolresultaten är goda. Vi behöver dock arbeta mer med elevernas psykiska hälsa. Förebyggande 
arbete ökar som prioriterad verksamhet och satsningar på samverkan med Region Uppsala och andra 
organisationer ger en bättre grund för detta. 
  
Omställningen har vi bara sett början på, men redan idag finns kommuner där myndighetsutövning 
som bygglov och biståndsbeslut med mera utförs av automatiserade system. 
  
Förändringarna är i sig nödvändiga, då den arbetsföra andelen av befolkningen minskar och 
rekryteringssvårigheterna ökar. Vi behöver fler digitala händer för att utföra det kommunala uppdraget 
när bristen på olika kommunala yrkesgrupper ökar i samhället. 
  
Valåret 2018 kan läggas till handlingarna och vi tar oss an de nya utmaningar som kommunen står 
inför med goda förhoppningar. 
  
Stort tack till personal, förtroendevalda, invånare och företagare och andra aktörer för alla insatser 
som bidrar till att utveckla vår kommun! 
  
Peter Evansson 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Kommundirektören har ordet 
 
Knivsta inledde året med att bli 18 000 invånare. Innan året var slut hade antalet invånare i kommunen 
ökat till 18 720 personer och vi blev därmed Sveriges näst snabbast växande kommun under 2018 
(efter Upplands Bro).  
 
Knivsta fortsätter med andra ord att vara en tillväxtkommun.  
 
Det som har präglat året mest är valet. Mycket tid och energi gick åt till valarbetet. När sedan 
valresultatet kom var det spretigt och våra politiska partier hade stora svårigheter att hitta en majoritet 
som kunde styra nästa mandatperiod. Efter mycket förhandlande landade det hela i en samverkan 
mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man hittade 
också en okonventionell lösning på ordförandeskapet i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna tar nu 
de två första åren av mandatperioden, med Peter Evansson som ny ordförande år 2019. Därefter 
följer två år med moderat ordförandeskap, vilket medför att Klas Bergström kommer tillbaka i rollen 
som KSO år 2021.  
 
År 2018 är ett år med underskott. Den största orsaken är att vi inte kunde sälja mark i den utsträckning 
som var planerat. Nämnderna gjorde dock ett bra arbete och levererade ett resultat på plus 16,8 
miljoner i förhållande till budget. Vi har nu tre år på oss att återställa underskottet, så vi tar med oss 
den utmaningen in i 2019. 
 
I kommunens omvärldsspaning har vi under flera år sett att det i framtiden kommer att bli svårt att få 
pengarna att räcka till välfärdsuppdraget och den ökande delen av befolkningen som åldras. Gruppen 
som ska försörja barn och äldre minskar, och det medför problem vad gäller både pengar och 
kompetensförsörjning. År 2018 var ett år när verksamheterna började känna av den förändringen. Här 
har vi stora utmaningar i att hitta nya och effektiva processer för att lösa framtidens välfärdsuppdrag. 
 
Det hände många positiva saker under år 2018 i tillväxtkommunen Knivsta. I samma område som 
kommunens senast byggda förskola Lustigkulla uppfördes den nya grundskolan Adolfsbergsskolan. 
Skolan invigdes 7 december. Båda ligger i det expansiva området Alsike. Knivsta Centrum för idrott 
och kultur (Knivsta CIK) har växt fram under året. År 2018 var det stora byggåret och nästa år ser vi 
fram mot att verksamheterna kommer igång i de nya lokalerna. 
 
Den IT-samverkan som vi har haft tillsammans med Heby kommun under två år går nu in i nästa fas. 
Fem kommuner bildar tillsammans en gemensam nämnd för IT; Knivsta, Tierp, Heby, Östhammar och 
Älvkarleby ingår i det nya samarbetet. Tierp blir värdkommun för verksamheten. Samverkan av det 
slaget är en av de lösningar som måste utvecklas för att vi ska klara av vårt uppdrag i framtiden. Den 
offentliga sektorns välfärdsuppdrag kräver nytänkande.  
 
Det pågår också ett intensivt planarbete utifrån det avtal som Knivsta kommun år 2017 undertecknade 
med staten gällande bostadsbyggande. Det är viktigt med bra grundläggande planarbete för att den 
framväxande staden ska innehålla de kvaliteter som efterfrågas.  
 
Det är lätt att se att saker och ting händer i en kommun när nya byggnader som skolor och förskolor  
uppförs. Men det största arbetet är ändå att utveckla den verksamhet som vi fyller byggnaderna med.  
 
Det pågår ständigt en utveckling av kommunens verksamheter. Den personal som arbetar i Knivsta 
kommun gör ett fantastiskt bra arbete - utan er klarar vi inte välfärdsuppdraget. Tack alla för era 
insatser.   
 
Lena Fransson, kommundirektör 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG  
      
  2014 2015 2016 2017 2018 

       
Antal invånare 31 december  16 105 16 869 17 323 18 064 18 720 
  Ökning antal personer  525 764 454 741 656 
         
Utdebitering per skattekrona  20:91 20:91 20:91 20:91 20:91 
       
Antal anställda årsarbetare, kommun  790 877 949 989 996 
Sjukfrånvaro, kommun % 5,4 5,9 6,1 5,9 6,2 
       
Skatteintäkter inkl.        
 kommunalekonomisk utjämning tkr 775 622 849 842 935 721 971 983 1 040 542 
         
Nettokostnader tkr 779 705 846 692 908 784 980 312 1 058 872 
 i procent av skatteintäkter % 100,5 99,6 97,1 100,9 101,8 
       
Investeringar kommunen tkr 32 125 96 790 41 395 26 332 27 156 
Investeringar sammanställt tkr 158 313 187 796 119 264 350 602 336 830 
       
Låneskuld kommunen tkr 26 463 80 000 80 000 80 000 80 000 
Låneskuld sammanställt tkr 699 801 793 478 791 475 1 056 747 1 336 747 
       
Låneskuld per invånare       
  Kommunen kr 1 643 4 742 4 618 4 429 4 274 
  Sammanställt kr 43 452 47 038 45 689 58 500 71 407 

       
Tillgångar per invånare       
  Kommunen kr 60 728 64 018 65 325 63 250 60 357 
  Sammanställt kr 105 298 111 540 114 651 128 203 136 785 

       
Skulder per invånare       
  Kommunen kr 28 565 33 211 33 771 32 989 32 055 
  Sammanställt kr 77 882 83 071 83 399 93 808 104 964 

       
Eget kapital per invånare       
  Kommunen kr 32 163 30 807 31 555 29 799 27 776 
  Sammanställt kr 27 416 28 469 31 252 30 353 28 211 
       
Soliditet, eget kapital i        
 procent av totala tillgångar       
  Kommunen % 53,0 48,1 48,3 47,1 46,0 
  Sammanställt % 26,0 25,5 27,3 23,7 20,6 
       
Soliditet inklusive       
 pensionsåtagande före 1998       
  Kommunen % 35,6 33,0 34,5 33,7 32,6 
  Sammanställt % 16,0 16,8 19,4 17,1 14,7 
       
Årets resultat       
  Kommunen tkr 4 369 1 693 26 937 -8 329 -18 330 
  Sammanställt tkr 15 781 38 713 59 004 6 916 -20 183 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
 
Denna omvärldsbevakning med ekonomisk utblick syftar till att beskriva hur yttre omständigheter 
påverkar eller kan påverka Knivsta kommun. Några viktiga faktorer är utvecklingen på 
arbetsmarknaden och antalet arbetade timmar i Sverige, demografiska förändringar, inflations- och 
löneutveckling samt ränteläge. 
 
Ekonomisk utblick  
I slutet av år 2018 återkom orden konjunkturavmattning och osäkerhet mer eller mindre dagligen i 
media för att beskriva det ekonomiska läget i Sverige och världen. Nordeas chefsekonom Annika 
Winsth uttalade sig i termerna ”det är tydligt att konjunkturtoppen är passerad”, medan Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL:s) chefsekonom uttryckte det något mildare: ”Sverige går från en 
högkonjunktur till ett normalläge”. Eftersom Sverige är en liten och öppen ekonomi som i hög grad 
påverkas av den globala ekonomin är det rimligt att tro att det som händer inte är en svensk företeelse 
utan att hela världsekonomin nu faktiskt tappar fart. 
 
Under flera år har världsekonomin (BNP) vuxit med 3-4 procent årligen. BNP-tillväxten har dock varit 
ojämn över världen. Tillväxtländer som Kina har vuxit med höga tal, 6-7 procent per år, medan 
tillväxten i Europa och inom EU har varit betydligt lägre, cirka 2 procent per år. Även i USA har 
ekonomin vuxit med cirka 2 procent per år, med år 2018 som ett toppår.  
 
Ledande ekonomer är eniga om att den globala ekonomin nu är under inbromsning och så kommer att 
vara kommande år. Den svåra frågan är hur snabb avmattningen blir och hur lång konjunkturnedgång 
vi får. I ledande länder som USA, Kina och Tyskland signalerar indikatorer för industrin en tydlig 
avmattning under 2019. 
 

Internationell BNP-tillväxt 2016 2017 2018 2019 2020 

USA 1,6 2,2 2,9 2,0 1,3 
Kina 6,7 6,9 6,5 6,2 5,7 
EU 1,9 2,5 2,0 1,8 1,4 
Världen 3,2 3,8 3,7 3,2 2,7 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, ekonomirapporten december 2018 
 
Utöver signaler om minskad industriproduktion syns även flera geopolitiska risker. USA:s president 
Donald Trump har infört handelstullar mot både Kina och Europa. Storbritannien förhandlar om utträde 
ur EU. Inom EU finns spänningar i den ekonomiska politiken mellan Sydeuropa och Nordeuropa.  
 
Under flera år har vi sett en lågräntepolitik i en högkonjunktur. I december 2018 höjde dock Sveriges 
Riksbank reporäntan med 25 punkter. Det var den första höjningen på mycket länge och skedde i en 
konjunkturavmattning. Den officiella förklaringen är att Sveriges inflation nu uppgår till 2 procent, vilket 
är Riksbankens inflationsmål. Det är heller inte uteslutet att andra riksbanker, som Federal Reserve 
(FED), kan ha påverkat beslutet. Sedan 2015 har FED höjt räntan från 0,25 till 2,25 procent.  
 
SKL bedömer att Riksbanken kommer att höja reporäntan ytterligare under kommande år - under 
2019 med 0,50 procent och år 2020 med ytterligare 0,75 procent. Det är svårt att bedöma hur räntan 
kommer att påverka svensk ekonomi. Sammantaget finns flera stora osäkerheter som gör att 
framtiden är mycket svår att förutspå. SKL:s framtidsscenario vilar delvis på dessa osäkerheter. SKL 
beskriver sitt scenario som ”rätt optimistiskt”, eftersom historien talar för att allt inte kommer att vara 
negativt. Även Konjunkturinstitutet (KI) delar uppfattningen om den ekonomiska inbromsningen och 
bedömer att högkonjunkturen ”kommer att vara i en avmattningsfas” under de kommande två åren.  
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Svensk export bedöms påverkas negativt av en svagare internationell ekonomi. Efterfrågan minskar i 
det nya ekonomiska läget, och en höjd ränta kommer troligen att stärka kronkursen något och därmed 
verka hämmande för svensk export.  
  
Nyckeltal Svensk ekonomi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Arbetslöshet 6,7 6,3 6,5 6,8 6,8 6,8 
Timlön, konjunkturlönestatistik 2,2 2,5 3,0 3,3 3,4 3,5 
BNP Sverige 2,1 2,2 1,0 1,4 1,8 1,8 
Export 3,2 2,4 1,5 1,9 2,6 2,9 
Reporänta* -0,50 -0,25 0,25 1,00 1,75 2,22 
Konsumentpris, KPI 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 2,6 
KPIF 2,0 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ekonomirapporten december 2018. 
 
Under flera år har svensk ekonomi och sysselsättning påverkats mycket positivt av 
bostadsinvesteringar. Nu bedöms bygginvesteringarna mattas av under de kommande 18 månaderna, 
för att under år 2020 öka måttligt igen. Bostadsinvesteringarna under åren 2014-2017 gav ett årligt 
BNP-tillskott på 0,6 procent. Under år 2019 kommer den minskade bostadsproduktionen istället att 
bidra negativt till BNP-tillväxten.  
 
Det finns en förhoppning om att den inhemska konsumtionen ska växa i takt med att export och 
investeringar minskar. SKL bedömer att den offentliga konsumtionen kommer att öka under 2019, 
vilket är demografiskt betingat (fler barn och unga samt fler äldre i samhället). Därmed kommer 
sannolikt sysselsättningen att fortsätta vara hög, med en låg arbetslöshet. Även hushållens 
konsumtion har goda förutsättningar att öka. SKL förväntar sig en stärkt inhemsk konsumtion under 
2019. Anledningen tros vara ett minskat sparande efter några år av rekordhögt sparande i de svenska 
hushållen. Sammantaget bedömer SKL att BNP-tillväxten för 2019 kommer att vara 1 procent, för att 
öka måttligt till 1,4 procent år 2020. Detta resultat står i stark kontrast till tidigare års stora tillväxt. 
 
Kommunernas ekonomi  
När konjunkturen blir svag bedöms kommunernas skatteintäkter minska. Skatteunderlaget beräknas 
öka nominellt med 3-4 procent år 2019-2022. Den reella ökningen är dock under en procent, vilket är 
den svagaste utvecklingen på många år. En svag skatteutveckling blir en stor utmaning för 
kommunsektorn. Samtidigt står nämligen kommunerna inför ett stort demografiskt tryck, med fler äldre 
personer och stora barnkullar i befolkningen. Nya verksamhetslokaler behövs samtidigt som gamla 
lokaler kräver underhåll. Med dessa investeringar kommer en ökad låneskuld.  
 

Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den 
kommunala sektorns kostnader 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Faktiskt skatteunderlag  4,5 3,6 3,0 3,0 3,9 4,0 
Realt skattunderlag 1,1 1,5 0,8 0,1 0,9 1,1 
Prisutveckling 3,3 2,7 2,8 3,0 3,0 2,8 

 
Många kommuner uppbär olika riktade statsbidrag. SKL anser att många av dessa bidrag är 
ineffektiva och bidrar till dålig resurshushållning och osäkra intäkter. Om statsbidragen uteblir i 
framtiden riskerar kommunerna att stå kvar med kostnaderna. En ytterligare kommunal utmaning är 
högre krav från stat och invånare utan extern finansiering. Ett exempel är en ny föreskrift gällande 
arbetskläder inom hemtjänsten vilken bedöms öka kommunernas kostnader med 600-700 miljoner 
kronor årligen.  
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Under de senaste åren har många kommuner haft höga intäkter från markexploatering. En svagare 
bostadsmarknad leder troligen till lägre exploateringsintäkter.  
 
Dessa ovan nämnda utmaningar förväntas bidra till ett lägre offentligt sparande under år 2019. SKL 
bedömer att ett överskottsmål på 1 procent blir en utväg som många kommuner kommer att välja för 
att möta de ökade kostnaderna. Med lägre överskottsmål blir beredskapen för sämre tider mycket 
svag. Allt är dock inte mörkt - historien visar att kommunerna tidigare har anpassat sig efter nya 
förutsättningar. Framöver finns också stora möjligheter med ny teknik, vilka sannolikt kommer att leda 
till effektiviseringar. 
 
Knivsta kommuns ekonomi  
Det offentliga sparandet för Knivsta kommun och de kommunala bolagen tillsammans, det vill säga 
kommunkoncernens sammantagna resultat, har uppnått normen för god ekonomisk hushållning under 
de senaste fem åren. Genomsnittet har legat på ett överskott på över 2 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. När enbart kommunens resultat analyseras är det däremot dystrare, 
med ett genomsnitt på nära 0 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.  
 
Kommunernas resultat  2014 2015 2016 2017 2018 

Procentuellt överskott Knivsta kommun 0,6 0,2 2,9 -0,9 -1,8 
Procentuellt överskott Knivsta 
kommunkoncern 2,1 4,8 6,3 0,7 -1,9 

 
Detta beror främst på att de senaste två åren har visat negativa resultat i kommunen, trots att 
konjunkturen varit god. Det är särskilt oroande eftersom vi nu, enligt de flesta ekonomiska bedömare, 
befinner oss i en konjunkturavmattning. Kommande år innebär en stor utmaning med lägre 
skattetillväxt och ett lika stort kostnadstryck i en stigande trend. Utöver detta ska de senaste två årens 
underskott återställas vilket ska ske inom tre år från att de uppstår. 
 
Kommunkoncernens sammantagna resultat är klart bättre än kommunens, men i hög grad en 
konsekvens av låga räntor. Ränteläget har gynnat kommunens fastighetsbolag. Om Riksbankens 
ränteprognos blir verklighet och räntan stiger krymper också dessa resultat framöver. Då har Knivsta 
kommun med bolag en besvärlig ekonomisk situation. Utifrån det perspektivet pågår nu ett 
förändringsarbete inom kommunkoncernen för att stärka den ekonomiska ställningen och möta 
framtidens utmaningar. 
 
År 2018 uppgick resultatet för Knivsta kommun till -18,3 miljoner kronor. Den huvudsakliga orsaken till 
det negativa resultatet var låga exploateringsintäkter. Budgeten för exploatering var satt till 63 miljoner 
kronor för 2018 och utfallet blev 3,4 miljoner kronor. Detta påverkar Knivsta kommun kraftigt. 
Kommunen har nu 37 miljoner kronor att återställa. 
 
Det är glädjande att flertalet nämnder har en budget i balans. Kostnaderna ökar dock inom flera 
områden: förskola och grundskola, vård av barn, ungdomar och vuxna samt kultur- och 
fritidsverksamhet. Kostnadsökningen för kultur- och fritidsverksamheten beror på att kommunens 
investerar nära 400 miljoner kronor i Knivsta Centrum för idrott och kultur (Knivsta CIK). Anläggningen 
blir en mötesplats i Knivsta och kommer att inrymma konst, fritid och idrott. Under 2018 påbörjades 
uppbyggnaden av verksamheten och från 2019 tas anläggningen successivt i bruk. När Knivsta CIK 
har full verksamhet hösten 2020 beräknas driften kosta drygt 35 miljoner kronor per år.  
 
Den ekonomiska situationen i kommunen har tvingat fram en skattehöjning på 70 öre för år 2019. 
Kommunen har också stoppat investeringar för att minska framtida drifts- och kapitaltjänstkostnader. 
Under hösten togs beslut om att pausa byggnation av allaktivitetshuset Vrå idrott och kultur i norra 
Alsike samt om- och tillbyggnad av Ängbyskolan och Gredelby förskola.  
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Framtiden 
Kommunens övergripande målsättning är en ekonomi i god balans som klarar av förändringarna i 
omvärlden. Kommande år innebär en stor utmaning för Knivsta kommun precis som för flertalet 
kommuner i Sverige. Sveriges kommuner står inför en stor demografisk utmaning med en åldrande 
befolkning, där antalet äldre över 80 år väntas öka med 85 procent under kommande åtta år. Antalet 
unga upp till 18 år väntas öka med 48 procent. Detta väntas medföra utmaningar i uppbyggnad av ny 
verksamhet. 
 
Kommunen gör en årligt återkommande långsiktig ekonomisk planering som bygger på kommunens 
befolkningsprognos och de investeringar som behövs. Planeringen mynnar även ut i en prognos för 
hur kommunens låneskuld kommer att utvecklas. Bedömningen är att kommande år blir 
investeringstunga. Analysen visar att kommunkoncernen, om allt följer plan, behöver göra 
investeringar på nära 1,8 miljarder kronor och låna nära 800 miljoner kronor under kommande åtta år. 
I jämförelse med föregående års analys syns ändå en tydlig minskning i investeringstakten, vilket 
hänger ihop med både en svagare marknad för nyproducerade bostäder och vissa politiska beslut. 
 
Kommunkoncernens låneskuld beräknas öka till drygt 2,1 miljarder kronor år 2026 (den 31 december 
år 2018 var låneskulden 1,3 miljarder kronor). Det är en stor ökning men eftersom kommunens 
invånarantal också ökar, troligen till 25 000 invånare under senare delen av 2020-talet, blir 
skuldförändringen per invånare mindre kännbar. Dessutom ger nya invånare ökade skatteintäkter. 
Trots detta bedöms det krävas en starkare resultaträkning för att hantera en ökad ränterisk. 
Exempelvis medför en höjning av räntan med 1 procent en kostnadshöjning med 13 miljoner kronor 
för kommunkoncernen.  
 
Den framtida ränteutvecklingen är därför mycket viktig att följa. I december höjde Riksbanken 
reporäntan för första gången på många år. Kommunens bolag har marginal att hantera 
ränteförändringar men i ett högräntescenario finns risk att ägaren (kommunen) måste ge tillskott till 
bolagen vilket med nuvarande finansiella mål kommer att bli svårt att hantera. Vidare är den 
långsiktiga ekonomiska planering som sträcker sig fram till år 2026 bara en deletapp. Kommunens 
avtal med staten om hållbara städer innebär 15 000 nya bostäder under de kommande 40 åren - en 
stor ekonomisk påfrestning under lång tid framöver, men något som också ger stora möjligheter. 
 
En annan utmaning är kompetensförsörjningen. Andelen förvärvsarbetande blir färre i förhållande till 
resten av befolkningen framöver och det innebär en högre konkurrens om personella resurser. 
Kommunerna behöver därför anamma ny teknik i högre utsträckning än idag. Där blir digitaliseringen 
en framgångsfaktor för en stabil kommunal ekonomi.  
  
Ur ett kortare perspektiv behöver kommunen nu hantera två år av ekonomiska underskott. 
Kommunens kostnader är större än skatteintäkterna och det har varit möjligt under år med goda 
exploateringsintäkter. Med facit i hand är det riskfyllt att budgetera för exploateringsintäkter och det är 
angeläget att minska den riskexponeringen för att motverka framtida bakslag i den kommunala 
budgeten. Budskapet är att en kommun i grova drag ska gå runt på skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2018 om en skattehöjning på 70 öre. Höjningen ska vara 
återställd till 2018 års nivå senast år 2022. För det ska vara möjligt krävs det att 
verksamhetskostnaderna indirekt sänks med 40-50 miljoner kronor per år. Ett förändringsarbete har 
startat för att minska kostnaderna, med en översyn av verksamheter, genomlysning av politiska 
ambitionsnivåer och en översyn av framtida planerade investeringar. Likväl blir de senaste årens 
investeringar kännbara under flera år framöver, bland annat genom ökade kostnader för lokalhyror 
och en utbyggd kommunal service. Under de senaste fyra åren har exempelvis personaltätheten blivit 
högre i förskolan och kommunen har satsat på fritidsanläggningar. Denna typ av höjda ambitioner 
måste mötas med motsvarande kostnadsminskningar om inte skatteintäkterna ökar i samma 
omfattning.  
 
Sammanfattningsvis behöver kommunen nu både gasa och bromsa samtidigt. Planeringen inför 
framtiden behöver göras här och nu. Samtidigt behöver det finansiella målet stärkas för att kommunen 
ska klara av fluktuationer i både räntor och exploateringsintäkter samt finansiera framtida 
investeringar. De vägar som finns till förfogande är antingen höjda skatteintäkter och/eller sänkta 
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kostnader. Oavsett väg så kommer det att krävas hårt arbete och mod för att återskapa en god och 
välordnad ekonomi i Knivsta kommun. 
  
Bostadsbyggande  
Knivsta kommuns geografiska läge mellan Uppsala och Stockholm med närhet till Arlanda är 
gynnsamt för bygginvesteringar och i synnerhet bostadsinvesteringar. Kommunkoncernen har 
dessutom stora marktillgångar som passar för exempelvis bostäder. Under 2018 har kommunen märkt 
en försiktigare marknad för bostadsinvesteringar, men bostadsutvecklare är fortsatt aktiva och 
undersöker möjligheter att förverkliga idéer. I flera år har bostadsbyggandet i Knivsta kommun varit 
bland det högsta i landet per invånare. Under 2018 slutfördes flera byggnationer men endast ett större 
flerbostadshusprojekt påbörjades.  
 
Den fortsatta utbyggnaden av Knivsta kommun regleras i hög grad av översiktsplanen. Planen 
beslutades av kommunfullmäktige den 13 december 2017 och ska uppdateras varje mandatperiod. 
Den framtagna översiktsplanen har fokus på att förtäta och utvidga Knivsta och Alsike tätorter. Utifrån 
översiktsplanen ska flera detaljplaneprogram arbetas fram kommande år. Utgångspunkten i 
programmen är kommunens avtal med staten om att bygga hållbara städer. Förenklat har kommunen 
utlovat 9000 bostäder i Knivsta tätort och 6000 bostäder i Alsike tätort fram till år 2057 i utbyte mot 
fyra järnvägsspår genom kommunen och tågstopp i Alsike tätort. Detaljplaneprogrammen kommer att 
koncentreras till västra Knivsta (tätort) samt Alsike stationssamhälle. 
 
Under 2018 beslutade kommunfullmäktige om en detaljplan för området centrala Ängby. Den 
beslutade detaljplanen ger totalt cirka 500-600 bostäder. Idag pågår ett arbete med att ta fram en 
detaljplan för Alsike Nord etapp 2. Beslut beräknas kunna fattas under 2019. I området kring centrum 
finns möjlighet att bygga ytterligare cirka 500 bostäder. Rosendahl Fastigheter har slutit avtal om köp 
av mark där men har ännu inte kommit igång med byggnationen. Kommunen har också flera 
markanvisningar inom området, med bostadsutvecklare som undersöker förutsättningarna för 
bostadsproduktion. 
 
Befolkning  
Den 31 december 2018 hade Knivsta 18 720 invånare. Det innebär att befolkningen ökade med 656 
personer, eller 3,6 procent, under året. Kommunen har därmed en fortsatt snabb tillväxttakt jämfört 
med övriga svenska kommuner. Ökningen var dock något lägre än föregående år, då antalet invånare 
ökade med 741 personer. 
 
Under år 2018 översteg antalet inflyttade med antalet utflyttade med 501 personer. Totalt flyttade 
1673 personer till kommunen och 1172 personer från kommunen, varav 179 personer invandrade från 
ett annat land. Befolkningen ökade dessutom på grund av ett födelseöverskott – år 2018 översteg 
antalet födda antalet döda med 155 personer. Under året föddes 244 personer och 89 personer dog. 
 
Andelen invånare under 20 år i kommunen är 31 procent. Andelen invånare som är 65 år eller äldre är 
13,5 procent. Medelåldern är 35,9 år. Andelen kvinnor är 49,3 procent. 
  
Sedan kommunen bildades år 2003 har befolkningen ökat med hela 48,7 procent, eller med 6 134 
personer. Den senaste prognosen indikerar att befolkningstillväxten kommer att fortsätta i hög takt och 
att Knivsta kommuns vision om 20 000 till 25 000 invånare år 2025 sannolikt kommer att uppnås till 
följd av en fortsatt byggnation. 
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Befolkning och årlig befolkningstillväxt sedan kommunstarten 2003. 
 
 
Väsentliga personalförhållanden 
Antalet tillsvidareanställda i kommunkoncernen fortsatte att öka under året. Den 31 december år 2018 
var 975 personer tillsvidareanställda. Ett år tidigare var siffran 967 personer. 
 

Kommunkoncernen Tillsvidareanställda 
2018 

Tillsvidareanställda 
2017 

Knivsta kommun 924 919 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 44 41 
Alsike Fastighets AB 4 3 
Knivstabostäder AB 3 4 
Totalt 975 967 

 
Könsfördelning bland tillsvidareanställda i kommunen är 81 procent kvinnor och 19 procent män. När 
det gäller chefer är fördelningen 75 procent kvinnor och 25 procent män. Medianlönen för män var 
högre än kvinnors under år 2018 (kvinnors medianlön utgjorde 96 procent av männens). För chefer 
gällde samma förhållande - kvinnors chefslön utgjorde 97,5 procent av männens lön.  
 
Lönerevisionen i kommunen för tillsvidareanställd personal utmynnade i en löneökning om 2,42 
procent av lönesumman år 2018 (2,83 procent år 2017). Personalomsättningen ökade något mot 
föregående år till 23,5 procent (22,1 procent år 2017). Visstidsanställningar (exempelvis vid 
föräldraledigheter) påverkade omsättningen. Den totala sjukfrånvaron i kommunen ökade från 5,9 
procent till 6,7 procent under året. Variationen inom kommunens verksamheter är stor vad gäller 
sjukfrånvaro. Vård- och omsorgskontoret hade en sjukfrånvaro på 8,3 procent under år 2018 medan 
Kultur- och fritidskontorets sjukfrånvaro var 1,8 procent.  
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Viktiga händelser under året  
 

• Den 9 september 2018 var det allmänna val till kommun, region och riksdag. Detta påverkade 
kommunens förvaltning på olika sätt. När en ny mandatperiod startar ska många styrande 
dokument aktualiseras alternativt revideras. Förvaltningen genomför också en 
politikerutbildning som riktar sig till både nya och gamla politiker. 

 
• Den 16 augusti fattade kommunfullmäktige beslut om en större detaljplan för området centrala 

Ängby. Fullt utbyggt bedöms området rymma närmare 600 bostäder, främst i flerfamiljshus. 
Vidare kommer detaljplanen för Ängby att leda till försäljning av kommunal mark för 
bostadsändamål, så kallad exploaterad mark. Totalt beräknas detaljplanen kunna ge över 100 
miljoner kronor i inkomster men även stora investeringsutgifter i infrastruktur. Under året har 
flera avtal förhandlats fram och beslutats kring detaljplanen, och försäljning av mark kommer 
att göras när planen vunnit laga kraft. 

 
• Planeringen och framtagandet av detaljplan för Alsike Nord etapp 2 fortsätter. Den är en 

förutsättning för att kommunens exploateringsbolag Alsike Fastighets AB ska kunna fortsätta 
utveckla Alsike tätort. I Alsike har Lustigkulla förskola färdigställts - verksamheten startade 
under våren. Adolfsbergskolan blev inflyttningsklar under hösten - verksamheten startade i 
november. Tillsammans uppgår investeringarna till nära 250 miljoner kronor.  

 
• Byggnation av Knivsta Centrum för idrott och kultur (Knivsta CIK). Första inflyttning sker i 

sporthallarna till hösten 2019. Under senvåren 2020 beräknas ishallen kunna tas i drift. Andra 
verksamheter som kommer att bedrivas är scenkonst, kampsport, kafé- och 
restaurangverksamhet. På kontorsplanen finns plats för näringslivsverksamhet. Huset har 
också utställningslokal och mötesrum. Investeringen är beräknad till cirka 390 miljoner kronor. 

 
• Under 2018 har två kommunala boende för ensamkommande ungdomar avvecklats i och med 

att behovet av platser minskat väsentligt senaste 12 månaderna. Det beror i sin tur på att 
Sverige tagit emot färre flyktingar under de senaste åren. 

 
• Kommunens allmännyttiga hyresbolag, Knivstabostäder AB, har i ägardirektivet i uppdrag att 

bygga 50 nya lägenheter per år. Den 1 september stod 24 lägenheter inflyttningsklara i Alsike. 
Senaste gången Knivstabostäder AB fick ett tillskott av lägenheter var 1985.  

 
• Den 1 september 2017 presenterade regeringen en utredning om hållbara städer där Knivsta 

och Alsike pekas ut som lämpliga platser för byggande av större samlade bostadsområden. 
Utifrån utredningens slutsatser har ett avtal förhandlats fram mellan staten, Region Uppsala 
och kommunerna Knivsta och Uppsala. Under 2018 har planeringen inför och arbetet med det 
så kallade fyrspårsavtalet intensifierats. Projektet kommer att löpa under en tjugoårsperiod, 
med olika etapper och delprojekt.   

 
• Under 2018 har projektet Cassiopeia genomförts, vilket i korthet har gått ut på att starta en 

gemensam IT-nämnd för Knivsta, Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner. Sedan 
tidigare har Knivsta och Heby kommuner en gemensam samverkansnämnd för frågorna. Den 
avvecklas från 31 december 2018. Den nya gemensamma nämnden har Tierps kommun som 
värdkommun. 

 
• Vård- och omsorgsverksamheten upphandlade driftsentreprenad för ett äldreboende och två 

gruppbostäder (LSS) under året. Äldreboendet driftas av Vardaga AB och gruppbostäderna 
driftas av Nytida AB. Det totala avtalsvärdet för upphandlingarna bedöms uppgå till cirka 220 
miljoner kronor.  
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Framtida utveckling   
År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan 
innebär att medlemsländer i FN har förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, 
som i Sverige kallas de globala målen. Knivsta kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och 
budget 2019 att kommunfullmäktiges mål ska vila på Agenda 2030. Mycket hållbarhetsarbete sker 
redan, men nu med tydligare lokala mål och uppföljning av hållbarhetsarbetet.  
 
Förutom Agenda 2030 har kommunen sedan tidigare åtagit sig att arbeta med regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och kommunens egen Vision 2025. Tillsammans lägger dessa grunden för 
kommunens framtida utveckling. I kommunens vision finns exempelvis en strävan att öka 
folkmängden till 20 000–25 000 invånare år 2025 och i RUS har Knivsta kommun åtagit sig att planera 
för nya bostäder.  
 
Utvecklingen av bostadsmarknaden har stor betydelse för den framtida befolkningstillväxten. Det är 
tydligt att bostadsmarknaden nu genomgår en avkylning. Det är rimligt att anta att bostadsmarknaden 
för bostadsrätter och villor kommer att vara något dämpad under kommande år medan marknaden för 
hyresrätter istället spås förbättras.  
 
För att kunna utveckla kommunen och bygga nya bostäder måste sektorn vatten och avlopp 
utvecklas. Frågan är mycket viktig eftersom nuvarande reningsverk börjar närmar sig sin 
maxkapacitet. Kommunfullmäktige beslutade därför i januari 2017 att utreda avloppsfrågan och 
anmäla sitt intresse för medlemskap i Käppalaförbundet, som idag renar avloppsvatten i elva 
medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Processen har fortsatt under 2018 och 
förhoppningen är att ett beslut om medlemskap ska kunna lösas under kommande år.  
 
I fyrspårsavtalet med staten har kommunen utlovat cirka 6000 bostäder i Alsike och 9000 bostäder i 
västra Knivsta, i utbyte mot bland annat fyra järnvägsspår genom kommunen och tågstopp i Alsike. 
För att realisera kommunens åtaganden prioriteras detaljplaner för bostadsändamål i västra Knivsta 
och Alsike Nord. I avtalet har kommunen också förbundit sig att säkerställa tillgång till mark. Det leder 
sannolikt till att kommunen kommer att göra markförvärv i framtiden. 
 
Nya invånare kräver en utbyggnad av kommunal service. Kraven är höga från både nuvarande 
invånare och nya invånare i Knivsta. Det är en stor utmaning att möta kraven och samtidigt säkerställa 
en organisation med rätt kompetens och erfarenhet som kan leverera och bygga ny kommunal service 
vartefter kommunen växer.  
 
Nya invånare innebär ökade skatteintäkter men också kostnader och investeringar. Under år 2017 och 
2018 har kommunens ekonomi visat negativa resultat och kommer därför att stå i särskilt fokus 
kommande år. Om kommunen ska fortsätta växa och nå målsättningarna i avtalet med staten och i 
åtaganden med Region Uppsala måste det ske ekonomiskt hållbart. 
 
Kompetensförsörjningen är en annan framtida utmaning. Antalet personer i arbetsför ålder i 
befolkningen kommer att minska under de kommande 15 åren. Det innebär att rekrytering av personal 
kan komma att bli ett problem för arbetsgivarna. Ur kommunernas synvinkel blir det extra svårt - 
antalet barn och elever blir fler samtidigt som äldreomsorgen behöver byggas ut. I regionen 
Stockholm-Uppsala är arbetsmarknaden god. Inom områdena förskola och grundskola råder stor 
konkurrens om behöriga lärare. Detsamma gäller socialsekreterare och legitimerad personal. 
 
Kommunerna runt Arlanda – Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna – samarbetar för att 
lyfta gemensamma frågor kring bostadsbyggande, infrastruktur, hållbar utveckling och näringsliv. 
Tillsammans har kommunerna arbetat fram en vision och delregional utvecklingsplan. Den 
delregionala planen syftar till att förtydliga de styrkor och den potential som finns i Arlandaregionen. I 
Airport City Stockholms planer för Arlanda är bedömningen att 50 000 arbetstillfällen kommer att 
etableras vilket i framtiden får stor betydelse för arbetsmarknaden i regionen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH UPPDRAG  
 
Kommunfullmäktige beslutar om mål och uppdrag för respektive nämnd/styrelse. Målen är kopplade 
till kommunens Vision 2025 som anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur nämnder 
ska bidra. Vidare ska nämnderna utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och relevanta styrdokument 
arbeta fram egna mål och indikatorer. Nedan redovisas måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges 
beslutade mål. 
 
Vision  
Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, 
med invånaren i centrum. 
 
Hållbar utveckling 
Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det 
innebär en utveckling där vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är 
ömsesidigt beroende av varandra: 
 
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga 
behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, det vill säga en god 
livskvalitet till alla. 
 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det 
är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. 
 
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen 
för att uppnå en hållbar utveckling, eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att 
långsiktigt säkerställa medel och mål. 
 
I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framför allt 
om vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt 
god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla 
verksamheter i kommunen.  
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Mål 1. Kvalitetsmål                                                 
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet 
med invånarna i fokus 
 
Kvalitetsmålen utgår från kommunens styr- och kvalitetsledningssystem. 
 
 
Styrning och ledning (verksamhetsstyrning)  
1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala 
tjänster norm 

  
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Antalet e-tjänster i 
kommunens 
verksamheter och 
kvalitativ analys 

Antalet e-tjänster var 
21 st år 2017 (egen 
undersökning) 

Antalet e-tjänster var 
22 st år 2018 (egen 
undersökning)  

Kommunens 
verksamheter 
kännetecknas av 
ändamålsenlighet, 
innovation och förenklade 
arbetssätt 

Ingen uppgift 

Flera förenklingar och 
användande av ny 
teknik har genomförts 
under 2018 

 

 
Inledning 
Verksamheten ska kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt. Fler e-
tjänster mot kommunens invånare ska erbjudas, där invånaren i högre grad kan sköta sina ärenden 
med hjälp av smart teknik. Vidare ska invånarna kunna ta del av information via webb och andra 
kanaler 24-7. För utbildningsnämndens verksamhetsområden innebär det att vårdnadshavares 
möjligheter att kommunicera med kommunen ska underlättas - exempel är att anmälan till förskola, 
skolval, blanketter till skolstart med mera sker digitalt. Socialnämnden har beslutat om ett program och 
en plan för e-hälsa och digitalisering.  
 
Måluppfyllelse 
En uppskattning av antal e-tjänster har genomförts. År 2017 var kommunens e-tjänster 21 stycken och 
år 2018 22 stycken. På grund av försening i leveransen av e-tjänsteprotalen har antalet e-tjänster inte 
ökat i den takt som förväntats, men förarbete för flera nya tjänster har genomförts.  
 
Mål bedöms som uppnått. 
 
Åtgärder och aktiviteter 
En översyn och en förändring av interna processer för att effektivisera och förenkla för både invånare 
och verksamheten pågår. En inventering visar att flertalet åtgärder har genomförts. Kontaktcenter har 
fått besöksregistrering och ett ärendehanteringssystem och flera digitala system har införts inom 
Måltidsverksamheten. Nämndsekretariatet har fått en ny organisation och uppdrag inom strategiska 
funktioner har setts över.  
 
HR-kontoret har förenklat HR-stödet till chefer. Detta har skett genom KNUT-utbildningar, 
”kompetensduschar” som stödjer i själva handhavandet i system och genom informationsmaterial. 
 
Under perioden har Knivsta bibliotek börjat erbjuda besökarna streamad kvalitetsfilm. Kultur- och 
fritidsverksamheten ingår i ett projekt för att öka antalet digitala tjänster. En webbsida för Knivsta 
Centrum för idrott och kultur (Knivsta CIK) har sjösatts. Ekonomikontoret har infört en app för 
attestering av fakturor samt automatiserat ett flertal arbetsprocesser genom att nyttja 
ekonomisystemet fullt ut. 
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Införandet av digital parkeringsövervakning har inneburit en förenkling i kommunens handläggande 
under 2018. Under år 2019 kommer Samhällsbyggnadskontoret att införa en ny modul för grävtillstånd 
och trafikanordningsplaner. 
 
Socialnämnden har under året fått statliga medel och medel från kommunstyrelsen. Medlen ger 
förutsättningar för ett utvecklingsarbete. Fokus kommer att ligga på välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen eftersom de statliga medlen är inriktade mot det området. Digitala tjänster som 
webbkamera, mobila arbetssätt och ytterligare välfärdstekniska lösningar planeras. 
 
Sedan tidigare sker anmälan till förskola och skolval via e-tjänst. Under hösten 2018 genomfördes 
satsningar på e-tjänsten ”skolstart”, anmälan för skolskjuts samt anmälan till modersmål och 
studiehandledning. Office 365, UNIKUM och ProRenata är verksamhetssystem som säkerställer och 
underlättar såväl kommunikation internt och externt som dokumentationskrav enligt styrdokument.   
 
Bygg- och miljönämndens verksamheter har under året arbetat med att hitta förenklingar i arbetssätt, 
varav införandet av nytt GIS-system och nytt miljöärendehanteringssystem är några steg på vägen.  
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Invånarperspektiv   
 

 

1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan 
engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt 

 
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Invånarnas insyn, påverkan och 
förtroende  

Knivsta kommun fick 
betygsindex 44 av 100 i 
KKiK-mätningen av hur 
väl Knivstas invånare 
upplever att de har insyn 
och inflytande år 2015 

Knivsta kommun fick 
betygsindex 40 av 100 i 
KKiK-mätningen av hur 
väl Knivstas invånare 
upplever att de har 
insyn och inflytande år 
2017 

 

 
 
Inledning  
Kommunen ska erbjuda invånarna möjligheter att med digitala verktyg vara med och påverka och ge 
synpunkter på både aktuella och framtida aktiviteter i verksamheterna. Ett arbete för ökad insyn ska 
ske kontinuerligt. Inflytande och delaktighet är hörnstenar i skolans styrdokument för såväl elever som 
vårdnadshavare och syftar till att skapa förutsättningar för så hög måluppfyllelse som möjligt för 
eleven. Vårdnadshavares engagemang ger en större trygghet i skolans verksamhet. 
 
Måluppfyllelse 
Det nationella projektet Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom 
områden av stort intresse för kommuninvånarna. KKiK-måttet vad gäller hur väl Knivstas invånare 
upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet (se diagram ovan) är hämtat 
från SCB:s medborgarundersökning. I medborgarundersökningen som utfördes under hösten 2017 
fick Knivsta kommun betygsindex 40 av 100 gällande helhetsbetyget för Nöjd Inflytande Index (NII). 
Det är inte en signifikant förändring jämfört med 2015 då NII var 44. Riksgenomsnittet 2017 för NII 
ligger på betygsindex 40 av 100. Knivsta kommun fick alltså ett genomsnittligt betyg. NII i Knivsta 
kommun hösten 2017 uppvisade en liten skillnad mellan könen. För kvinnor var betygsindex 38 av 100 
och för männen blev resultatet 42 av 100.   
 
Målet bedöms som delvis uppnått - kommunens resultat är något sjunkande men i paritet med 
riksgenomsnittet. 
 
Åtgärder och aktiviteter 
Knivstas kraftiga tillväxt ställer krav på god information/kommunikation och medför att kommunens 
digitala närvaro behöver moderniseras. Vidare ställs från september 2018 ökade lagkrav på att 
webbens tillgänglighet. För att möta detta har Kommunikationsenheten under året arbetat med 
förstudie och upphandlingsunderlag för en ny webbplats. I det arbetet har upphandlingen av webb för 
Knivsta Centrum för idrott och kultur tjänat som pilot. Anläggningens webbplats lanserades i maj och 
ger ökade möjligheter för den intresserade att följa bygget av anläggningen. Medel har nu beviljats 
och målsättningen är att lansera en ny webbplattform för knivsta.se under vintern 2019. 
Presentationen av e-tjänster och digitala verktyg behöver få en framträdande plats. 
 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra information och bemötande samt tydliggöra på 
vilka sätt invånare kan förvänta sig och efterfråga insyn och påverkansmöjligheter. Detta är en del i 
arbetet med att fortsätta skapa förtroende. Tjänstemän deltar även i kommunträffar, möten med rådet 
för funktionshindersfrågor och kommunala pensionärsrådet. Vidare sker tvärsektionella möten med 
andra enheter inom förvaltningen. 
 
Ett exempel på detta arbete är att digitalisereringen av detaljplaneprocessen på kommunens hemsida 
har påbörjats. På så vis kan invånarna ta del av mer relevant information vilket ger ökad insyn. 
Kommunens föreningsbidrag skapar också förutsättningar för organisationer att vara aktiva i 
samhällslivet.  
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1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt 
kunna ta del av kommunens information 

  
  
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Andel invånare som uppfattar att 
de får ett gott bemötande via 
telefon 

87 procent uppgav att de fick 
ett gott bemötande via 
telefon (2016) 

Resultat från KKiK 2018: 90 
procent uppger att de fått ett 
gott bemötande via telefon  

Andel invånare som skickar en 
fråga via e-post och får svar inom 
två arbetsdagar respektive en 
arbetsdag 

93 procent uppgav att de fick 
svar på en fråga ställd via e-
post  inom två arbetsdagar 
(2016) 

Resultat från KKiK 2018: 93 
procent uppger att de fått 
svar på en fråga ställd via e-
post inom en arbetsdag 

 

 
Inledning 
Bemötande är viktigt. I mötet med kommunens handläggare ska invånarna bemötas på ett bra sätt 
och kunna ta del av kommunal information 24-7 via webben. E-post ska besvaras inom 48 timmar 
(vardagar). Informationen om verksamheter på kommunens hemsida ska vara relevant, uppdaterad 
och lätt att förstå. 
 
Måluppfyllelse 
Andelen som anser att de fick ett gott bemötande via telefon 2018 redovisades i KKiK januari 2019. 
Knivsta kommuns resultat visar att 90 procent upplevde att de fått ett mycket gott bemötande. 
Motsvarande resultat för 2017 var 89 procent. Medelvärde för Sveriges övriga kommuner 2018 var 85 
procent, vilket placerar Knivsta över medel. 
 
Vid mätningen 2018 fick 93 procent svar inom en dag på skickad fråga till Knivsta kommun via e-post. 
Motsvarande resultat 2017 mätte två arbetsdagar och var då 92 procent. Resultatet har förbättrats, 
även när mätningen ändrats till en dag. Medelvärde för Sveriges övriga kommuner 2018 var 80 
procent, vilket placerar Knivsta över medel. 
 
Resultatet är stabilt och på en mycket bra nivå. Målet bedöms som uppnått. 
 
Åtgärder och aktiviteter 
God kommunikation och service är ett viktigt område i kommunens samverkan med invånarna. Det 
kommer vara ett fortsatt prioriterat område för att säkerställa god kommunikation och därigenom få ett 
ökat förtroende mellan myndighet och invånare. Kontaktcenter tar emot kommunens samtal och 
fortsätter lägga fokus på ett gott bemötande. Verksamheterna arbetar med att förtydliga och förbättra 
informationen på kommunens hemsida och med att organisera arbetet så att det alltid är lätt att nå alla 
enheter via telefon och mejl. 
 
Målsättningen är att lansera en ny webbplattform för knivsta.se under vintern 2019. Vidare finns behov 
av att utveckla kommunikationen i sociala medier, framför allt genom närvaro på LinkedIn. Det är ett 
arbete som behöver ske i samarbete mellan Kommunikationsenheten och HR-kontoret.  
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Medarbetarperspektiv   
1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar 
verksamheten 

 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex 

Motivationsindex var 79 
av 100 år 2016 

Hållbart 
medarbetarengagemang - 
index vartannat år (egen 
mätning): Motivationsindex 
var 80,4 av 100 år 2018 

 

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex 

Ledarskapsindex var 78 
av 100 år 2016 

Hållbart ledarskapsindex 
vartannat år (egen 
mätning): 
Ledarskapsindex var 79,6 
av 100 år 2018 

 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron var 6,2 
procent år 2016 och 5,9 
procent 2017 

Sjukfrånvarostatistik 2018 
(egen mätning): 
Sjukfrånvaron var 6,7 
procent år 2018 

 

 
Inledning 
Kommunfullmäktiges mål är i hög grad kopplat till arbetsgivarvarumärket. Medarbetare är den 
viktigaste resursen som styrelse och nämnder har till sitt förfogande. En god arbetsmiljö med nöjda, 
engagerade och välmående medarbetare är central. Ökade nivåer i mätningen Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) samt lägre sjukfrånvaro ses som en målbild. 
 
Måluppfyllelse 
Mätning av medarbetarengagemang sker minst varje år från och med 2018. Mätningen visade ett ökat 
resultat år 2018 vad gäller både motivationsindex och ledarskapsindex. Sjukfrånvaron har ökat till 6,7 
procent jämfört med år 2017, då sjukfrånvaron landade på 5,9 procent.  
 
Bedömningen är att målet delvis är uppnått.  
 
Åtgärder och aktiviteter 
Arbetet med att bibehålla och öka antalet nöjda och engagerade medarbetare pågår kontinuerligt.  
 
Kommunen satsar löpande på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling med syftet att stärka 
det goda ledarskapet samt stödja internt nätverkande och förbättringsarbete. Kommunen driver ett 
mentorsprogram i samarbete med närliggande kommuner för att stödja nytillträdda chefer. 
Strukturerad chefsintroduktion i form av ”chefskörkort” skapar en tydlighet kring chefens roll i ett antal 
olika processer, i kombination med månadsvisa ”kompetensduschar” i angelägna frågor som rör 
chefsuppdraget.  
 
En särskild satsning sker genom en gemensam arbetsmiljöutbildning för kommunens chefer och 
skyddsombud, där aktiviteten under 2018 var särskilt knuten till uppkomna diskussioner kring 
effekterna av #metoo-rörelsen.  
 
Omtankessamtal har införts under 2018, vilket är en aktivitet som tillämpas vid tidiga signaler om 
sjukfrånvaro. Lönekartläggningar sker årligen. 
 
Arbete med att bibehålla och även öka antalet nöjda och engagerade medarbetare pågår kontinuerligt 
inom verksamheterna. Den höga sjukfrånvaron kommer att resultera i extra insatser för att stötta upp. 
Kommunen arbetar också med fortsatta analyser för att förebygga ytterligare sjukskrivningar samt för 
att återfå berörda medarbetare i arbete. Enheter har möjlighet att söka medel från Arbetsmiljöfonden 
för att arbeta i förbyggande syfte. 
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Mål 2. Social hållbarhet  
Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt, vara en bra 
kommun att bo och växa upp i 
 
  
2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt  

 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Andelen elever som 
upplever sig vara trygga i 
skolan och fritiden 

År 2014 var andelen 
elever som upplevde sig 
vara trygga i skolan i åk 
2 94,6 procent, i åk 5 och 
åk 9 92,6 procent 

År 2017 var andelen 
flickor som alltid kände 
sig trygga i klassrummet 
51 procent och andelen 
pojkar 79 procent* 

Okänd* 

• Mätningen har ändrats, vilket inte ger jämförbarhet.  
 
Inledning 
Kommunens verksamheter för barn och unga ska bedrivas så att de skapar trygga miljöer och ger 
förutsättningar för förståelse och respekt för andra människor. Att en elev känner sig trygg under sin 
skoldag liksom på fritiden är en grundläggande förutsättning för lärande och för att eleven ska nå en 
så hög måluppfyllelse som möjligt. 
 
Måluppfyllelse  
Liv och hälsa Ung (LHU) är en undersökning som ger kunskap om unga i länet. Under 2018 
genomfördes ingen LHU.  
 
I LHU 2017 kände sig 51 procent av flickorna och 79 procent av pojkarna ”alltid” trygga i klassrummet. 
45 procent av flickorna och 77 procent av pojkarna kände sig ”alltid” trygga på rasterna. Samma andel 
gällde för elever som ”alltid” kände sig trygga på fritidsgården eller liknande -  45 procent av flickorna 
och cirka 77 procent av pojkarna.  
 
En majoritet av ungdomarna i Knivsta uppger alltså att de alltid känner sig trygga men betydligt färre 
flickor än pojkar håller med om detta. Den största otryggheten upplevs på stan eller i centrum. I 
undersökningen utförd år 2017 angav en ökad andel pojkar att de ”alltid” kände sig trygga i 
klassrummet och på rasterna jämfört med år 2015 och 2013. Motsatt trend gäller för flickor.  
 
Bedömningen är att målet delvis är uppnått.  
 
Åtgärder och aktiviteter 
Inom närvårdssamverkan förstärks familjecentralens arbete och SUF-arbetet (stöd till föräldrar med 
kognitiva svårigheter). Närmare kontaktvägar har skapats mellan familjecentralen och nyckelpersoner 
inom integrationsarbetet i syfte att nå familjer som inte hittat till familjecentralen. Inom satsningen på 
psykisk hälsa sker bland annat utbildning av personal i första hjälpen kring psykisk hälsa. Ett 
kontinuerligt arbete där medarbetare samarbetar med barn och unga pågår. I samarbetet 
problematiseras uppkomna situationer och frågor lyfts i förebyggande syfte. Arbete sker även i SSPF 
(Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritidsgård) där många av dessa frågor hamnar. 
Satsningarna på Hälsoäventyret och hälsofrämjande förskola och skola bedöms bidra till en positiv 
utveckling. 
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2:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska 
minska  

 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Andelen elever i åk 9 som aldrig 
brukat alkohol, tobak och narkotika 

I åk 9 uppgav 50 
procent att de aldrig 
brukat alkohol, 7,3 
procent att de rökte, 
7,3 procent att de 
brukat narkotika (år 
2015) 

I åk 9 uppgav 62 procent 
att de aldrig brukat 
alkohol, 7,3 procent av 
flickorna och 1,6 procent 
av pojkarna att de rökte, 5 
procent att de brukat 
narkotika (år 2017)* 

 

* Mätningen har ändrats, vilket inte ger jämförbarhet.  
 
 
Inledning 
Kommunens verksamheter ska jobba tillsammans med att minska bruket av olika droger genom att ge 
kunskap men också genom att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter med både idrott och kultur. En så 
sen debut som möjligt gällande alkohol och tobak skapar goda förutsättningar för ett sunt och gott liv. 
Statistik visar dessutom att ungdomar som brukar andra droger i princip alltid börjat med tobak. 
 
Måluppfyllelse 
Resultaten nedan är från enkäten Liv och hälsa Ung (LHU) 2017. Den genomförs vartannat år. 
 
På påståendet ”Jag har aldrig brukat alkohol” svarade cirka 62 procent av elever i årskurs 9 att de 
aldrig brukat alkohol (60 procent pojkar, 66 procent flickor).  
 
På påståendet ”Jag har aldrig rökt” svarade cirka 77 procent av flickorna och cirka 77 procent av 
pojkarna att de aldrig rökt.  
 
Fem procent uppgav att de aldrig hade använt narkotika.   
 
År 2017 svarade en större andel elever att de aldrig har rökt, snusat eller druckit alkohol jämfört med 
år 2015. Det finns således en fortsatt positiv trend sedan år 2013.  
 
År 2017 svarade cirka 13 procent av flickorna och cirka 6 procent av pojkarna att de rökte dagligen 
eller ibland.  
 
Det var fortfarande vanligt att se lärare röka på skolgården, men antalet var färre år 2017 än år 2015. 
Ännu vanligare var det att se elever röka på skolgårdar.  
 
Bedömningen är att målet är uppnått.  
 
Åtgärder och aktiviteter 
I kommunen finns en medvetenhet om att missbruk är ett problem. Alkohol- och narkotikabrott är 
ungefär lika vanligt förekommande i Knivsta kommun som i övriga kommuner i länet (källa: 
Kartläggning inom trygghetsområdet, 2017 - Knivsta kommun, PWC rapport). Ett kontinuerligt arbete 
pågår där medarbetare samarbetar med barn och unga med att lyfta och problematisera kring både 
uppkomna situationer och i förebyggande syfte. Arbete sker till exempel i SSPF (Samverkan 
socialtjänst, skola, polis och fritidsgård).  
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2:3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet  
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Alla elever i årskurs 9 är behöriga till 
gymnasieskola 

Läsåret 14/15  
uppnådde 92,4 procent 
behörighet till 
gymnasieskola 

Läsåret 17/18  
uppnådde 87,7 
procent behörighet till 
gymnasieskola 

 

Det genomsnittliga meritvärdet för 
elever folkbokförda i kommunen  

Läsåret 14/15 var det 
genomsnittliga 
meritvärdet 232,3 i 
kommunen (16 ämnen) 

Läsåret 17/18 var det 
genomsnittliga 
meritvärdet 231 i 
kommunen (16 
ämnen) 

 

 
Inledning 
Behörighet till gymnasieskolan är grundläggande för fortsatta studier. Ju högre meritvärde eleven har i 
slutbetyg, desto fler studievägar inom gymnasieskolan öppnas. Genomgången gymnasieutbildning är 
en av de viktigaste faktorerna för att undvika framtida utanförskap. 
 
Måluppfyllelse 
Våren 2018 uppnådde 87,7 procent av eleverna behörighet till gymnasieskolan. Om elever som är 
nyinvandrade exkluderas så nådde 91,3 procent behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det 
genomsnittliga meritvärdet uppgick till 231 för samtliga elever och till 235,7 exklusive nyinvandrade 
elever. Analysen visar på vikten av att följa varje enskild elev och sätta in åtgärder så tidigt som 
möjligt.  

Kommunövergripande behövs en satsning inom området formativ bedömning liksom 
språkutvecklande arbetssätt för att möta behoven och skapa förutsättningar för en positiv 
resultatutveckling.  

Satsningen på det lokala Hälsoäventyret bedöms ha bidragit positivt, inte minst vid läsårsuppstarten 
för åk 7. 

Bedömningen är att målet delvis är uppnått. 
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2:4 Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet  

 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Andel brukare som är ganska eller 
mycket nöjda med kommunens 
hemtjänst (helhetsbedömning) 

Helhetsbedömning, 
andel brukare 
ganska/mycket nöjda 
var 90 % år 2016 

Helhetsbedömning,    
andel brukare 
ganska/mycket nöjda 
var 91 % 2018 

 

Andel brukare som är ganska eller 
mycket nöjda med särskilt boende 
(helhetsbedömning) 

Helhetsbedömning, 
andel brukare 
ganska/mycket nöjda 
var 84 % år 2016 

Helhetsbedömning, 
andel brukare 
ganska/mycket nöjda 
var 84 % 2018 

 

Andel brukare som är ganska eller 
mycket nöjda med individ- och 
familjeomsorgen (helhetsbedömning) 

Helhetsbedömning, 
andel brukare 
ganska/mycket nöjda år 
2016 (ingen uppgift) 

69 % anser att deras 
situation har 
förbättrats sedan de 
fick kontakt med 
socialtjänsten år 
2018 

 

Andel brukare inom daglig verksamhet, 
gruppbostad och boendestöd som trivs 

Andel brukare som 
trivdes på 
dagligverksamhet 
/gruppbostad/serviceboe
nde 2016 (ingen uppgift) 

Inget resultat - 

 
Inledning 
Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för en god kvalitet och en hög kundnöjdhet.  
Från och med 2018 deltar nämndens verksamheter i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) 
nationella brukarundersökningar för att fånga in nöjdheten hos brukarna.  
 
Måluppfyllelse 
Andelen brukare som var ganska eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst var 91 procent år 
2018 och 90 procent år 2016. Andel brukare som var ganska eller mycket nöjda med särskilt boende 
var 84 procent både år 2018 och år 2016.  
 
69 procent av brukarna ansåg år 2018 att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med 
socialtjänsten.  
 
Bedömningen är att målet delvis är uppnått.  
 
Åtgärder och aktiviteter 
Socialnämndens verksamheter har ett utvecklingsarbete att göra eftersom verksamheterna idag inte 
tar till vara resultaten från brukarundersökningar på ett systematiskt sätt och säkerställer att de 
används som ett underlag för att utveckla arbetet.   
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Mål 3. Ekologisk hållbarhet  
Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet  
 
 
  
3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt 
samhälle 

 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Andelen miljöfordon av 
kommunkoncernens totala antal 
fordon 

Antal fossilfria i 
kommunen den 21 
december 2015 var 4 
av ca 35 fordon 

Antal fossilfria i 
kommunen den 21 
december 2018 var 6 av 
ca 35 fordon 

 

 
Inledning 
Kommunens ansvarsområden innefattar flertalet områden som kräver resor. Dessa utförs idag med 
fordon ägda eller leasade av kommunen. Vid upphandling av nya bilar ska miljöfordon vara 
utgångspunkten. 
 
Måluppfyllelse 
Andel miljöbilar mäts av Miljöfordon Sverige (MFS) för undersökningen Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK). Mätningen gjordes hösten 2018. Knivsta kommuns andel miljöbilar var 38 procent i 
kommunkoncernen. Medelvärdet för riket var 35 procent. Knivsta kommuns KKiK-mått år 2016 var 
20,5 procent.  
 
Kommunkoncernen har stadigt förbättrat andelen miljöfordon från drygt en femtedel till mer än en 
tredjedel under 2018. Utöver denna mätning har kommunen även tillgång till en elbilspool med totalt 
fyra elbilar, vardagar klockan 8-17. Antalet fossilfria bilar uppgick till totalt sex bilar den 31 december 
2018. 
 
Bedömningen är att målet är uppnått.  
 
Åtgärder och aktiviteter 
Övergången till en fossilfri fordonsflotta får bedömas vara ett långsiktigt mål där fordonens 
avskrivningstid måste vägas in. Ett allt större utbud av fossilfria fordon kommer på sikt att underlätta 
en övergång till fossilfria fordon. Utbildningskontoret samt Bygg- och miljökontoret använder endast 
fossilfria bilar under arbetstid. 
 
För att kommunen ska kunna komma vidare och investera i till exempel biogasbilar behövs ett lokalt 
tankställe. Branschen behöver dock en större efterfrågan för att det ska vara påtänkt med en sådan 
investering i kommunen. Kommunens fordonsflotta ensam ger för liten volym. En möjlighet är att en 
stor aktör som till exempel Upplands Lokaltrafik (UL) går in och garanterar volym. 
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3:2 Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad 
verksamhet ska öka  

 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Inköp av ekologiska livsmedel 

Andel ekologiska 
livsmedel var 21 
procent i kommunen 
första halvåret 2016 

Andelen ekologiska 
livsmedel var 22 procent 
2017. 2018 ingen 
uppgift. 

 

 
Inledning 
Kommunens mål är att inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Mätningen ovan har skett genom 
den ideella föreningen Ekomatcentrum. 
 
Måluppfyllelse 
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet år 2017 var enligt Ekomatcentrum 22 procent 
vad gäller andel i kronor och 29 procent vad gäller andel i kilo. Mängden närproducerat (det vill säga 
producerat i Sverige) var enligt kommunens egen mätning i kronor 63 procent och i kilo 65 procent.  
 
Bedömningen är att målet är uppnått. 
 
Åtgärder och aktiviteter  
Måltidsverksamheten arbetar för en ökad andel ekologiska livsmedel och detta finns i kravställandet 
hos leverantörerna. Vård- och omsorgsverksamheterna kommer att fortsätta köpa ekologiska 
produkter när det kan göras till samma kostnad som inköp av icke ekologiska produkter.  
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Mål 4. Ekonomisk hållbarhet  
Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, 
hållbart och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och 
företagande 
 
  
4:1 Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning  

 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Knivsta kommuns resultat uppgår 
till lägst 0,5 procent i förhållande till 
skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och utjämning 

Resultat år 2016: +26,9 
miljoner kronor eller 2,9 
procent av 
skatteintäkter, bidrag 
och kommunal-
ekonomisk utjämning 
 

Resultat år 2018: -18,3 
miljoner kronor eller -1,8 
procent av skatteintäkter, 
bidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning 

 

 
Inledning 
Kommunstyrelsen har översiktplikt över kommunens nämnder, där budgetdisciplin med en ekonomi i 
balans är prioriterat. Kommunens finansiella mål är lägst 0,5 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Överskottet är en nödvändighet som finansiering av framtida investeringar 
och en förutsättning för en långsiktig god ekonomi. Ekonomisk hållbarhet handlar även om att 
kommunen ska göra rätt saker på rätt sätt, det vill säga kostnadseffektivt och med en god kvalitet för 
invånarnas bästa. 
 
Måluppfyllelse 
Det ekonomiska resultatet för 2018 blev -18,3 miljoner kronor, vilket motsvarar  -1,8 procent av 
skatteintäkter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är ett svagt resultat med tanke på att 
2018 var ett år där konjunkturcykeln nådde sin topp. Skillnaden mellan det finansiella målet 
(budgeterat resultat) och utfall var 23,7 miljoner kronor.  
 
Huvudorsaken till underskottet står att finna i låga exploateringsintäkter. För 2018 var nettointäkten 
cirka 3,4 miljoner kronor mot budgeterade 63 miljoner kronor. En vikande bostadsmarknad för 
nyproduktion av bostäder har gjort försäljningsprocessen längre men faktorer som överklagande av 
detaljplaner påverkade också utvecklingen. För åren 2016 och 2017 uppgick nettointäkterna till 31 
miljoner kronor respektive 24,5 miljoner kronor.  
 
Nämndernas samlade resultat under 2018 var 16,8 miljoner kronor vilket ger en total budgetföljsamhet 
med +1,5 procent. Det får anses som god ekonomisk hushållning för nämndernas verksamhet. 
 
Målet är ej uppfyllt eftersom resultatet inte når upp till det finansiella målet. 
 
Åtgärder och aktiviteter 
Alla nämnder har under året haft fokus på ekonomi. Om underskott har befarats har en handlingsplan 
för ekonomi i balans arbetats fram och åtgärder har genomförts. Nämnderna har också löpande 
erhållit information om ekonomin. Detta arbete tillsammans med restriktivitet i inköp och 
återanställning har sannolikt varit en bidragande orsak till att nämndernas samlade resultat blev 
positivt.  
 
  



 30 

 
 
 

 

4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap  
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Andelen av företagarna som är 
nöjda med kommunens 
myndighetsutövning 

Nöjd Kund Index (NKI) 
kommunens 
myndighetsutövning var 
72 av 100 år 2016 

Nöjd Kund Index (NKI) 
kommunens 
myndighetsutövning var 
61 av 100 år 2017 

 

 
Inledning 
Styrelsens och nämndernas verksamheter ska arbeta för att främja entreprenörskapet inom 
kommunen och arbetet ska vara samordnat för att förenkla för näringsidkare. 
 
Måluppfyllelse 
Undersökningen är genomförd av Stockholm business alliance (SBA) och är en servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. De områden som ingått i mätningen för 
Knivstas del är bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. De företag som haft ärenden 
med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2017 har fått möjlighet att 
svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av 
kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet Nöjd Kund Index 
(NKI). Undersökningen omfattar 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar. Totalt antal 
svarande i hela undersökningen är 36 stycken vilket är relativt få. Det medför att enskilda svar som 
sticker ut åt något håll på skalan kan få märkbara effekter på slutresultatet mellan olika år. Knivsta 
kommuns resultat har sjunkit sedan 2016 och är nu nere på 61 (72 år 2016).  
 
Bedömningen är att målet inte är uppnått. 
 
Åtgärder och aktiviteter 
Under år 2019 kommer näringslivsverksamheten tillsammans med Bygg- och miljökontoret att göra en 
särskild satsning. Den innebär såväl intern analys och kompetensinsatser som en ökad interaktion 
med företag inom berörda områden. Insatsen har beviljats medel från Region Uppsalas regionala 
tillväxtanslag. Utveckling av webbinformation och e-tjänster kommer att vara en viktig faktor för att nå 
förbättrade resultat.  

Under år 2018 har Knivsta börjat mäta även brandskyddsärenden och serveringstillstånd. Detta 
kommer sannolikt att ge ett större totalt underlag och enskilda myndighetsområden kommer då att 
påverka resultatet mindre. Mätningen för 2018 kommer dock först i april 2019. 

Upplevd service i myndighetsutövning är del av entreprenörskapet men berör enbart företag inom 
vissa branscher. Förenkling för företag handlar också om sådant som till exempel lättillgänglig och 
tydlig information, tillgång till arbetskraft och fungerade infrastruktur samt den upplevda attityden till 
företagande. I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner klättrar 
Knivsta och placerade sig på plats 33 av 290 år 2018. 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av resultatet och kommer att arbeta vidare med ett antal  
punkter för att höja nöjdheten från företagarna. Bland annat kommer Bygg- och miljökontoret att 
arbeta med frågan med medel från Region Uppsala. Det arbete som planeras är bland annat 
kompetenshöjande insatser och att öka medvetenheten kring företagares behov.  
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Kommunens kvalitet i korthet  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt projekt där landets kommuner jämförs med 
varandra. Jämförelsen görs inom fem för kommuninvånarna viktiga områden som beskriver 
kommunens kvalitet och effektivitet. År 2018 deltog drygt 260 kommuner i projektet. Knivsta har 
deltagit sedan 2008. Resultatet är ett bra stöd för politiker, tjänstepersoner och invånare och ger en 
bild av kommunens kvalitet och resultat i jämförelse med andra kommuner. Knivsta håller en god 
kvalitet jämfört med många andra kommuner, även om det finns utvecklingsområden. Rapporten finns 
i sin helhet på www.skl.se/kkik. 
 
Läsanvisning 
Resultaten är indelade i tre grupper beroende på hur väl Knivsta kommuns resultat står sig i 
jämförelse med andra kommuner. 
 
Knivsta tillhör den övre kvartilen  
Knivsta tillhör medel  
Knivsta tillhör den nedre kvartilen  

 
För jämförelser med tidigare år finns trendpilar som visar om det gått bättre (↗), sämre (↘) eller att 
Knivsta har liknande resultat (→) som tidigare år. 
 
 
Barn och unga  
Plats på förskola på önskat placeringsdatum  ↘ 
Barn per personal i förskola  ↗ 
Kostnad per inskrivet barn i förskolan  → 

Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA  → 
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen  → 
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram    → 
Andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 9)  → 
Andel elever som upplever sig trygga i skolan (årskurs 9)  → 
Kostnad grundskola, kronor per elev   → 
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år  → 
Kostnad gymnasieskola, kronor per elev  ↗ 

 
Inom området barn och unga visar kommunen blandade resultat. I grundskolan har kommunens 
elever överlag resultat som är bland de högsta i Sverige. Andelen elever som upplever sig trygga i 
skolan är cirka 80 procent och är under genomsnittet för kommunerna i undersökningen. Antalet barn 
per årsarbetare i förskolan har förbättrats mot föregående år, från 5,6 till 5,3 barn per årsarbetare. 
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Stöd och omsorg 
Upplevd förbättrad livssituation brukare individ och familjeomsorg  i.u. 

Personer som inte återkommer i försörjningsstöd ett år efter avslutad insats  i.u. 

Väntetid för att få försörjningsstöd  → 

Kostnad individ och familjeomsorg, kronor per invånare  → 

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende  → 

Kostnad funktionsnedsättning, kronor per invånare  → 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende 

 ↗ 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar  ↗ 

Kvalitetsaspekter i särskilt boende  → 

De äldres nöjdhet med särskilt boende  ↘ 

De äldres nöjdhet med hemtjänsten  → 

Kostnad äldreomsorg, kronor per invånare 80+  → 
 
Området stöd och omsorg har låg kostnad per invånare för individ och familjeomsorg samt 
funktionsnedsatta. Omvänt gäller för äldreomsorgen. Den erbjudna kvaliteten bedöms som god i 
äldreboende samt i grupp- och servicebostad. Brukarnas upplevelse av kvaliteten är dock lägre. När 
det gäller antalet vårdare som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar har resultatet förbättrats 
något, från 19 förra året till 16 personer i årets resultat. Väntetid till äldreboende har sjunkit till 44 
dagar från ansökan till inflyttning. Väntetiden för försörjningsstöd är dock fortsatt över 
kommungenomsnittet (41 dagar). 
 
Samhälle och miljö 
Andel som får svar på e-post inom en dag  → 

Tar kontakt med Knivsta kommun via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga  → 

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med Knivsta kommun  → 

Bibliotekets öppethållande, timmar per vecka  ↘ 
Andel personer som börjat studera eller arbeta efter deltagande i kommunal 
arbetsmarknadsverksamhet  

 i.u. 

Andel personer som börjat studera eller arbeta efter att ha lämnat 
etableringsuppdraget 

 i.u. 

Företagarnas omdöme av den kommunala servicen till företag  ↘ 

Andel återvunnet material av hushållsavfallen  → 

Andel miljöbilar i kommunorganisationen  ↗ 

Andel ekologiska livsmedel  → 
 
Området samhälle och miljö har i huvudsak goda resultat. Kommunen får ett mycket gott betyg på 
bemötandet och är bland de bästa kommunerna i landet på detta. Detsamma gäller för svar på e-post 
och enklare frågor via telefon. Andelen miljöbilar fortsätter att öka i kommunkoncernen, från 29 
procent förra året till 38 procent i årets undersökning. För ekologiska livsmedel och hushållsavfall för 
materialåtervinning är andelen nära oförändrad mellan åren (22 procent respektive 42 procent).  
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Intern kontroll och riskhantering  
En väl fungerande intern kontroll skapar trygghet och förtroende för verksamheten. Den interna 
kontrollen bygger på en helhetssyn på kommunens verksamhet. Det betyder att den ska omfatta mål 
och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas 
inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga 
fel och förluster. Vidare är intern kontroll ett verktyg för att utveckla verksamheten, arbeta mer effektivt 
och skapa bättre rutiner. 
 
Nämnderna har skyldighet att inom sina verksamhetsområden löpande följa upp risker och åtgärda fel 
som upptäcks. Kommunstyrelsen gör därefter varje år en samlad bedömning av hur kommunens 
interna kontrollsystem fungerar, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter. 
Uppföljning och tillsyn av förskolor, grundskolor och utförare av omsorg genomförs återkommande 
enligt särskild plan. Kvalitetsredovisningar genomförs årligen för utbildningsnämnd och socialnämnd, 
för övriga nämnder vartannat år. 
 
Uppföljning av internkontrollen genomförs i huvudsak enligt en antagen internkontrollplan avseende 
kvalitet, men det händer att planerade aktiviteter av resursskäl måste flyttas fram. 
 
Under år 2018 omfattade internkontrollen bland annat följande områden: 
 

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

• Mottagandet av nyanlända Att kommunen har en ändamålsenlig organisation kring arbetet 
med mottagandet av nyanlända. 

• Intern samverkan Att samverkansprocessen mellan kommunens HVB-verksamhet för 
ensamkommande och myndigheten är välfungerande. 

• Samarbete kring vattenförsörjning Att samarbetet mellan kommunens planerare och 
Roslagsvatten är väl fungerande i en växande kommun. 

• Digitalisering Att kommunens förskolor och skolor har utrustning och förutsättningar för att 
kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet. 

• Lokalförsörjning Att utbildningsnämnden har löpande uppföljning vad gäller lokalförsörjning 
och lokalnyttjande med stöd av en lokalförsörjningsplan. 

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

• Arbete kring hot och våld Att medarbetarnas introduktion kring och kunskap om hur man 
förebygger hot och våld och agerar vid hot och våld är välfungerande. 

• Tillsyn av förskolor i Knivsta kommun i enlighet med uppföljningsplan. 
• Uppföljning och utvärdering av vård- och omsorgsverksamheter i enlighet med 

uppföljningsplan. 
 

Resultaten av uppföljningar och utvärderingar ska användas till verksamhetsförbättringar. De 
fördjupade uppföljningarna och utvärderingarna visar i regel både på goda resultat och på 
utvecklingsområden för verksamheten att arbeta vidare med. Under året har det inte framkommit 
några allvarligare fel.  
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God ekonomisk hushållning  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under flera år gjort utredningar för att komma fram till 
vad en hållbar resultatnivå över tid kan vara. Slutsatsen på senare år är att den måste ses utifrån varje 
enskild kommuns förutsättningar. Ett lågt finansiellt sparande fungerar väl i en kommun med liten 
inflyttning och små investeringar samt stark soliditet. Kommuner med befolkningstillväxt och därmed 
stora investeringsbehov bör sträva mot högre överskottsmål. Generellt lever dock fortfarande normen 
om ett överskottsmål på 2 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
 
Kommunfullmäktiges finansiella mål för 2018 var att resultatet skulle uppgå till minst 0,5 procent av  
skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet blev -1,8 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Det är andra året i rad som resultatet understiger det finansiella målet 
och dessutom är negativt. Kommunen befinner sig med andra ord i ett allvarligt ekonomiskt läge. 
 
Årets resultat  
Knivsta kommuns verksamhet är organiserad i sex nämnder, varav samverkansnämnden är ett  
samarbete med Heby kommun. Knivsta var värdkommun för samverkansnämnden under år 2018. 
Utöver dessa sex nämnder finns en valnämnd som träder i kraft när det är valår, en gemensam 
överförmyndarnämnd i Uppsala län samt en lönenämnd gemensam med Tierp för hantering av 
löneadministration.  
 
Årets resultat uppgick till -18,3 miljoner kronor vilket är ett i det närmaste oförändrat resultat mot året 
före (-18,7 miljoner kronor). Resultatet inkluderar också vinst för markförsäljning till kommunens 
fastighetsbolag Kommunfastigheter i Knivsta AB med 2,5 miljoner kronor samt 2,3 miljoner kronor i 
engångskostnader för avveckling av två boenden för ensamkommande ungdomar.  
 
Resultatet är mycket svagt. Huvudorsaken är budgetens beroende av exploateringsintäkter (utfallet 
var 3,4 miljoner kronor och budgeterat var 63 miljoner kronor). Att resultatet skulle bli negativt var känt 
redan tidigt under året och många insatser har gjorts för att minska underskottet. Det visar inte minst 
nämndernas samlade resultat som var 16,7 miljoner kronor. 
 
Diagram resultat senaste 5 åren, tusen kronor 

 
 
I tabellen ovan blir det tydligt vilken betydelse exploateringsintäkterna har haft för att kommunens 
resultat ska bli positivt (resultatet exklusive exploateringsintäkter uppgick till -32,3 miljoner kronor). Det 
är emellertid ingen överraskning eftersom kommunens budget bygger på intäkter från 
exploateringsverksamheten. Det är en svaghet eftersom exploateringsintäkter varierar kraftigt över tid. 
På lång sikt behövs en starkare resultaträkning för att finansiera kommunkoncernens stora 
investeringar, där exploateringsvinster skulle kunna vara en finansieringskälla istället för nya lån. 
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Balanskrav  
Kommunallagen ställer krav på Sveriges kommuner att för varje enskilt år ha balans i sin ekonomi. 
Detta så kallade balanskrav innebär att intäkter ska överstiga kostnader i kommunernas budget. 
Under perioden 2005 till 2016 redovisade Knivsta kommun ett resultat som uppfyller balanskravet och 
målet om god ekonomisk hushållning. Budgetår 2017 uppstod ett negativt resultat, -18,7 miljoner 
kronor. För 2018 är balanskravsresultatet -20,9 miljoner kronor. För 2018 års resultat åberopas 
synnerliga skäl att inte återställa 2,3 miljoner kronor av det negativa balanskravsresultatet. 
 
När kommunen åberopar synnerliga skäl ska motivet vara mycket väl motiverat enligt kravet i 11 kap 
1§ i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Under 2018 lade Knivsta kommun ned boende 
för ensamkommande ungdomar vilket utlöste engångskostnader för förtida uppsägning av 
hyreskontrakt samt lönekostnader. Dessa åtgärder var nödvändiga för att komma tillrätta med 
underskott inom verksamheten och kommer att leda till förbättrad ekonomi för kommunen redan från 
2019. Kommunen åberopar därför synnerliga skäl att inte återställa kostnader för 2,3 miljoner kronor. 
 
Kommunen har, efter synnerliga skäl, totalt 37,3 miljoner kronor i ackumulerade negativa resultat att 
återställa. En plan för reglering av underskottet beslutades i samband med mål och budget 2019. 
Enligt planen ska 21 miljoner kronor regleras under 2019 och ytterligare 12 miljoner kronor år 2020. 
Resterade del av underskottet ska vara slutligt reglerat vid utgången av år 2021. 
 
Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat till en resultatutjämningsreserv 
(RUR). Den kan disponeras kommande år om skatteintäkterna påverkas negativt till följd av en 
försvagad konjunktur eller vid ett negativt balanskravsresultat. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för 
RUR kan avsättning ske då resultatet efter balanskravsjustering överstiger 1 procent av skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. Detta är inte möjligt år 2018 eftersom balanskravsresultatet är 
negativt. 
 
Sedan tidigare finns beslut om 20,5 miljoner kronor i avsättning till RUR, avseende överskott under 
åren 2010 till 2012 och avsättning 2016. Det betyder att det finns totalt 20,5 miljoner kronor avsatt i 
RUR för framtida behov. RUR får enligt riktlinjer högst uppgå till 10 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, vilket motsvarar cirka 104 miljoner kronor. 
 
Tabell i tusen kronor 
 
Balanskravsutredning 2016 2017 2018 
Årets resultat 26 937 -8 329 -18 331 
Samtliga realisationsvinster (avgår) 0 10 411 2 553 
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 
Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 
Årets resultat efter balanskravjusteringar 26 937 -18 740 -20 884 
Medel till resultatutjämningsreserv 16 000 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Årets balanskravsresultat 10 937 -18 740 -20 884 

    
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -18 740 
-varav från 2017   -18 740 
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 0 -18 740 -20 884 
+synnerliga skäl att inte återställa 0 0 2 320 
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år 0 -18 740 -37 304 
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -18 740 -37 304 
-varav från år 2017, återställs senast 2020  -18 740 -18 740 
-varav från år 2018, återställs senast 2021   -18 564 
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Finansiell analys  
Metoden för den finansiella analysen i Knivsta utgår från den så kallade RK-modellen. Den bygger på 
fyra viktiga perspektiv ur en kommuns övergripande finansiella horisont: Det ekonomiska resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen. Syftet med 
analysen är att identifiera styrkor och finansiella problem i kommunen, vilket visar om kommunen har 
god ekonomisk hushållning.  
 
Analysen av resultatet visar om det finns obalanser i utvecklingen av intäkter och kostnader för året 
och över tid. Möjligheter att möta finansiella svårigheter på lång sikt visas genom analys av 
kapaciteten. Analysen av risker visar om det finns faktorer som kan påverka kommunens resultat och 
kapacitet negativt. Vilken kontroll som kommunen har över den ekonomiska utvecklingen avgörs 
genom att analysera budgetföljsamheten. 
 
Nettokostnad  
En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. På lång sikt kan inte de löpande kostnaderna överstiga 
intäkterna utan att kommunens ekonomi urholkas och en god ekonomisk hushållning äventyras. 
Kommunen skulle dessutom bryta mot kommunallagens krav om ekonomi i balans. 
 
Om nettokostnaderna i förhållande till intäkter från skatter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning (den så kallade nettokostnadsandelen) är lägre än 100 procent så har 
kommunen balans mellan kostnader och intäkter. Överskottsmålet för Knivsta kommun är 1 procent, 
vilket betyder att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 99 procent. 
 
Nettokostnadsandelen 2018 uppgår till 101,8 procent. Med andra ord uppvisar kommunen ett 
underskott på 1,8 procent. Kommunen uppfyller därmed inte överskottsmålet. Förklaringen till 
underskottet ligger till stor del i att budgeterade exploateringsvinster har skjutits på framtiden.  
 
Avskrivningarna i förhållande till intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning, det vill säga 
avskrivningarnas nettokostnadsandel, har sjunkit marginellt jämfört med föregående år. Detta speglar 
det faktum att planerade investeringar uteblivit. De finansiella nettokostnaderna påverkas i hög grad 
av huruvida kommunen utnyttjar möjligheten att lyfta utdelning ur de kommunala bolagen. 2018 var 
utdelningen från Alsikebolaget 8 miljoner kronor. Det har dessutom skett en överskottsutdelning från 
Kommuninvest på 2,6 miljoner kronor. De finansiella posterna genererar därmed en nettointäkt. Vidare 
innehåller posterna bland annat borgensavifter för lån som kommunen garanterar samt 
räntekostnader för kommunens lån och implicit ränta avseende finansiell leasing. Exklusive finansiella 
poster är kommunens nettokostnadsandel högre: 102,7 procent. 
 
Den genomsnittliga nettokostnaden under de tre senaste åren uppgår till 99,9 procent. 
Exploateringsvinster lyfte resultatet 2016 och 2017 och utdelning från bolagen lyfter resultatet 2018. 
Nettokostnaderna överstiger trots detta intäkter från skatter och bidrag både år 2017 och 2018. 
 
Tabell nettokostnadsandel, procent 

 Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Medel- 
värde 

Verksamheten 92,5 95,9 97,9 95,4 
Avskrivningar 4,5 4,9 4,8 4,7 
Finansiella poster 0,1 0,1 -0,9 -0,2 
Nettokostnadsandel 97,1 100,9 101,8 99,9 

 
År 2018 ökade nettokostnaderna exklusive finansiella poster med hela 9,1 procent jämfört med år 
2017. Bruttokostnaderna ökade dock med måttligare 4 procent, till stor del som en följd av 
kommunens befolkningstillväxt samt övrigt kostnadstryck såsom inflation och löneökningar. Det var i 
stället bruttointäkterna som stod för största delen av förändringen med -12,9 procent, återigen till följd 
av lägre exploateringsvinst. Exploateringsverksamheten genererade en vinst på 3,4 miljoner kronor 
2018 och dessutom genererade markförsäljning 2,6 miljoner kronor. Budgeterad exploateringsvinst 
uppgick till 63 miljoner kronor. Exploateringsintäkterna är främst kopplade till områden i centrala 
Knivsta. 
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Pedagogisk verksamhet är den största nettokostnadsposten. Nettokostnaderna ökade med 48,3 
miljoner kronor jämfört med föregående år till följd av befolkningstillväxten och allmän 
kostnadsutveckling. Befolkningstillväxten har bland annat givit upphov till den nya grundskolan 
Adolfsbergsskolan och förskolan Lustigkulla.  
 
Kultur- och fritidsverksamhetens nettokostnader ökade med 27,7 procent. Det har flera förklaringar. 
Uppbyggnaden av verksamheten Knivsta Centrum för idrott och kultur har inneburit nyanställningar. 
Under året projekterades för allaktivitetshuset Vrå idrott och kultur vilket medförde kostnader. I 
december beslutade kommunstyrelsen om att stoppa investeringen. 
 
Ett minskat flyktingmottagande nationellt har inneburit att kommunen anvisats färre flyktingar, i 
synnerhet ungdomar. Kommunen har därför beslutat om att avveckla sina HVB-hem. 
Nettokostnaderna för verksamheten (särskilt riktade insatser) har därmed minskat. År 2018 var 
området fullt ut externt finansierat trots en kraftig minskning av bidrag från Migrationsverket avseende 
flyktingmottagande. 
 
Diagram nettokostnadsutveckling kärnverksamhet, miljoner kronor 

 
 
Den totala kostnaden för köp av verksamhet från privata aktörer och andra kommuner ökade med 4 
procent jämfört med året före vilket är i nivå med kostnaderna som helhet. Köp av verksamhet från 
externa aktörer minskade från 29,7 procent till 27,4 procent. Pedagogisk verksamhet utgjorde drygt 60 
procent av den totala kostnaden för verksamhet i extern regi. Den externa vård- och 
omsorgsverksamhet minskade något, till omkring en tredjedel av de totala vård- och 
omsorgskostnaderna. Att den pedagogiska verksamheten i extern regi fortsätter att öka är naturligt när 
antalet barn och elever blir fler i kommunen. De allra flesta av Knivstas gymnasieelever har sin 
studiegång i Uppsalas fristående och kommunala gymnasier. En fristående aktör inom pedagogisk 
omsorg har tillkommit i kommunen under året medan annan verksamhet har upphört. 
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Skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning  
Skatteintäkterna påverkas i hög grad av befolkningstillväxten i kommunen. De drivs även av den 
nationella skattetillväxten som är kopplad till fler arbetade timmar, stigande löner etcetera.  
 
Kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och den 
kommunala fastighetsavgiften uppgick till 1 040,5 miljoner kronor år 2018 vilket är en ökning med 68,6 
miljoner kronor eller 7,1 procent jämfört med föregående år. Trots den kraftiga ökningen är 
ökningstakten lägre än för nettokostnaderna. Intäkterna från skatter, bidrag och utjämning är också 
10,7 miljoner kronor lägre än budgeterat då särskilt skatteintäkterna hade förväntats öka mer. 
Utjämningen och statsbidrag står för 99,7 miljoner kronor (9,6 procent) och den kommunala 
fastighetsavgiften för 31,8 miljoner kronor (3,1 procent) av intäkterna.  
 
Knivsta är nettobidragstagare i kostnadsutjämningssystemet. Bidraget ökade med 15,1 miljoner kronor 
jämfört med år 2017, till största delen på grund av en högre eftersläpningsersättning avseende hög 
befolkningstillväxt. 
 
Diagram intäkter från skatter, utjämning och statsbidrag, miljoner kronor 
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KONTROLL  
En grundförutsättning för en stabil finansiell utveckling är att kommunen har kontroll över ekonomin 
under året. I praktiken handlar det om att nämnderna håller sin budget och vidtar nödvändiga åtgärder 
vid avvikelser. Främst är det negativa avvikelser mot budget som är ett tecken på bristande kontroll, 
men även stora positiva avvikelser kan indikera att verksamheten inte löpande följer upp sin ekonomi. 
 
Nämndernas budgetföljsamhet 
Kommunens nettointäkt landade på 1,1 miljarder kronor år 2018. Nettointäkterna understeg därmed 
budgeterade intäkter med 37,5 miljoner kronor eller 3,3 procent, främst till följd av lägre 
exploateringsvinster i förhållande till budget men även lägre skatteintäkter. På den positiva sidan finns 
bland annat en långsammare utveckling av barn- och elevantalet inom förskola och internt gymnasium 
än beräknat. Även pensionskostnaden föll ut lägre än budgeterat och det interna  
personalomkostnadspålägget för avtalspensionen (PO) har dessutom genererat ett överskott. 
 
Tabell budgetföljsamhet nettointäkter 2018, miljoner kronor 

  Budget netto- 
intäkt 

Utfall netto- 
intäkt 

Av- 
vikelse/ 
resultat 

Budget-
följsamhet, 
avvikelse i 
%* 

Skatteintäkter             921,2                        909,0     -           12,2     -         1,3     
Exploateringsvinst               63,0                            3,4     -           59,6     -       94,6     
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift             130,0                        131,5                   1,5               1,2     
Avgifter, hyror och statsbidrag               46,2                          43,3     -             2,9     -         6,3     
Övriga intäkter/kostnader -             27,9*                            6,4                 34,3     -     123,0     
Finansiella poster               14,0                          15,3                   1,3               9,2     
Summa          1 146,5                     1 109,0     -           37,5     -         3,3     

*Utgörs till stor del av pensionsutbetalningar samt KS olika potter för oförutsett mm 
 
Även nämndernas nettokostnader understiger budget och lämnar ett överskott på 13,8 miljoner kronor 
(1,2 procent) exklusive tilläggsanslag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Avvikelsen från 
budget varierar kraftigt mellan nämnderna. 
 
Tabell budgetföljsamhet nämnder 2018, miljoner kr 

 
Budget 
Intäkt 

Budget 
Kostnad 

Budget 
netto- 
kostnad 

Utfall 
Intäkt 

Utfall 
Kostnad 

Utfall 
netto- 
kostnad 

Av-
vikelse/ 
resultat 

Budgetfölj-
samhet, 
avvikelse i 
%* 

Kommunstyrelsens 
verksamheter 44,9 152,6 107,7 53,0 152,6 99,6 8,1 7,5% 
Samhällsutvecklingsnämnd 44,1 92,0 48,0 47,0 90,6 43,6 4,4 9,2% 
Samverkansnämnd Knivsta 
Heby 25,9 44,7 18,8 29,8 47,0 17,2 1,6 8,3% 
Socialnämnd 65,2 352,3 287,0 77,0 364,4 287,4 -0,4 -0,1% 
Utbildningsnämnd 35,3 701,9 666,6 46,3 710,3 664,0 2,6 0,4% 
Bygg- och miljönämnd 12,0 22,4 10,4 8,2 20,6 12,4 -2,0 -19,0% 
Revision 0,0 0,8 0,8 0,0 0,9 0,9 -0,1 -6,3% 
Överförmyndarnämnd 0,0 1,4 1,4 0,0 1,5 1,5 -0,2 -11,4% 
Valnämnd 0,0 0,5 0,5 0,3 1,1 0,8 -0,3 -51,8% 
Summa 227,5 1368,6 1141,1 261,7 1389,0 1127,3 13,8 1,2% 

 
Med tilläggsanslag på totalt 18,3 miljoner kronor samt en bokslutsreglering på -15,3 miljoner kronor för 
bland annat färre barn och elever inom förskola och internt gymnasium ökar överskottet till 16,8 
miljoner kronor eller 1,5 procent. Utbildningsnämnden och socialnämnden är de nämnder som 
närmast följer sin budget procentuellt sett. Kommunstyrelsen visar ett större överskott vilket främst kan 
hänföras till Knivsta Centrum för idrott och kultur. Utbildningsnämnden är den nämnd som återlämnat 
mest till finansförvaltningen medan socialnämnden är den nämnd som fått störst tilläggsanslag. Bygg- 
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och miljönämnden och valnämnden avviker mest från budget procentuellt sett. Utbildningsnämnden 
uppvisar det största underskottet i kronor mätt (-3,5 miljoner kronor) till följd av de avbrutna projekten 
Vrå idrott och kultur och Ängbyskolans ombyggnation. Fyra nämnder har ett negativt resultat. 
 
Tabell budgetföljsamhet nämnder 2018 inklusive tilläggsanslag, miljoner kr 

 
 

Miljoner kronor 
Aktiv 
personal 
politik 

Ofördelade 
medel 

Boksluts-
reglering 
volymer 
samt teknisk 
justering 

Utvec-
klings-
medel 

Reserv 
och 
omstäl-
lnings-
medel Summa 

Avvikelse/ 
resultat 
efter tillägg 

Budgetfölj-
samhet, 
avvikelse i 
% 

Kommunstyrelsens verksamheter 1,9 0,3 -0,4 1,1   2,9 10,9 10,2% 
Samhällsutvecklingsnämnd 0,0   0,0     0,0 4,4 9,1% 
Samverkansnämnd Knivsta Heby           0,0 1,6 8,3% 
Socialnämnd 0,2 0,5 -1,4 0,5 6,1 5,8 5,4 1,9% 
Utbildningsnämnd 2,5 2,0 -13,4 1,4 1,4 -6,1 -3,5 -0,5% 
Bygg- och miljönämnd 0,0         0,0 -2,0 -18,8% 
Revision           0,0 -0,1 -6,3% 
Överförmyndarnämnd           0,0 -0,2 -11,4% 
Valnämnd   0,4       0,4 0,1 28,2% 
Summa 4,6 3,2 -15,3 3,0 7,5 3,0 16,8 1,5% 

 
 
 
Kommentarer till utfallet  
 
Kommunstyrelsens finansförvaltning  
Finansförvaltningen är kommunens ”internbank”. Här bokförs kommunens skatteintäkter, 
exploateringsintäkter, hyror och avgifter vilka i sin tur ska finansiera nämndernas verksamhet. 
Här budgeteras även kommunens finansiella resultat, vilket var 5,4 miljoner kronor år 2018. 
Resultatet för finansförvaltningen uppgick till -37,5 miljoner kronor. Skatteintäkterna var 12,2 
miljoner kronor lägre än budgeterat vilket beror på att folkmängden inte nådde upp till 
befolkningsprognosen. Folkmängden i kommunen den 1 november är grunden för beräkning av 
skatteintäkterna.  
 
Intäkterna från exploaterad mark blev endast 3,4 miljoner kronor. Budgeterat var 63 miljoner 
kronor. De lägre intäkterna har inneburit att avsatta medel för exempelvis omställningsarbete 
har ”frusits” och därmed sparat 7,7 miljoner kronor. Interna bokslutsregleringar har givit 
överskott med 14,8 miljoner kronor - bokslutsreglering är ett sätt att tillföra nämnder medel när 
volymerna ökar och återbetala om volymerna minskar mot budget (vilket hänger ihop med 
folkmängden). Detta har sammantaget delvis kompenserat för de minskade intäkterna. 
 
Kommunstyrelsen 
För kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd var årets resultat 10,9 miljoner kronor. Det goda 
resultatet har flera orsaker. Som ett exempel har kommunstyrelsen erhållit projektmedel inom ramen 
för aktiv personalpolitik. Några av projekten är inte slutförda, som exempelvis Heltid som norm. Det 
har inneburit att ett överskott på drygt 1 miljon kronor har uppstått.  
 
Näringslivstjänsten var vakant i början av 2018 vilket gjorde att antalet aktiviteter under våren var 
något lägre än planerat. Detta faktum tillsammans med att budgeten utökades gör att det ekonomiska 
resultatet blev positivt med drygt 500 000 kronor i överskott. 
  
Vidare budgeterades det medel för drift av anläggningen Knivsta Centrum för idrott och kultur. 
Anläggningen beräknas delvis kunna tas i drift under 2019 vilket gör att cirka 3 miljoner kronor 
uppvisas i överskott för verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar. 
 
Måltidsverksamhetens resultat uppgick till 1,8 miljoner kronor. Under året har försäljning av mat till 
privata förskolor givit en positiv effekt på resultatet. Ekonomin har även påverkats positivt av lägre 
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lönekostnader än budgeterat vilket främst beror på vakanser under året. Verksamheten har haft svårt 
att rekrytera framför allt kockar. 
 
Kommunledningskontoret gjorde också ett bra resultat på 2,2 miljoner kronor. Lägre lönekostnader på 
grund av vakanser och korttidsfrånvaro är några förklaringar. Kontoret har även erhållit extra medel för 
utvecklingsprojekt som inte nyttjats fullt ut vilket bidrar till resultatet.  
 
Lokalförsörjningen visade ett större överskott på 1,4 miljoner kronor. Överskottet är helt kopplat till 
Kommunhuset och en lägre hyreskostnad än budgeterat. 
 
Samhällsutvecklingsnämnden  
Nämndens resultat blev 4,4 miljoner kronor.  
 
Gatuverksamheten gjorde ett överskott med 2,2 miljoner kronor. De senaste två årens lägre 
investeringstakt har inneburit en mindre kostnadsökning för kapitaltjänstkostnader och underhåll än 
planerat, samtidigt som verksamheten erhållit ett resurstillskott med 2,8 miljoner kronor för 
kostnadsökningar. Totalt ökade kapitaltjänstkostnaden med 1 miljon kronor eller 7 procent under år 
2018. Parkeringsavgifter hade en negativ avvikelse mot budget (- 599 000 kronor). Anledningen är att 
beläggningsgraden sjönk när parkeringstaxan höjdes i kommunen. Beläggningsgraden ökade dock 
igen under senare delen av året. 
 
Bostadsanpassningsbidragen ökade jämfört med föregående år, med ett större ärende på över 500 
000 kronor. Verksamheten gjorde ett mindre underskott (- 227 000 kronor).  
 
Kommunen äger ett vindkraftverk som producerar ”grön” el. Elkraften därifrån används indirekt av 
kommunens verksamheter på grund av skattelagstiftningen - kommunen måste sälja vindkraftselen på 
marknaden och återköpa ”grön” el. När elpriset är lågt är det negativt för verksamhetens resultat. År 
2018 var elpriset högre än på många år och vindkraftverket gav därför ett överskott om 483 000 
kronor. 
 
Stadsbyggnadsprocessen, som handlar om teknisk planering, översiktsplan, detaljplaner och 
exploatering, hade sammantaget 689 000 kronor i överskott år 2018. Under året har arbetet med 
utbyggnad av planområdet västra Knivsta startat, vilket är kommunens åtagande i fyrspårsavalet. 
Exploateringsverksamheten har genomfört ett fåtal mindre försäljningar under året, företrädesvis mark 
för industri och handel. Samtal med flera exploatörer pågår och ett flertal markanvisningsavtal har 
ingåtts.   
 
Avfallsverksamheten, som ansvarar för renhållning och Knivstas återvinningscentral, visade ett 
överskott på 268 000 kronor. Över tid ska denna verksamhet vara självfinansierad. Det ackumulerade 
resultatet är -2,2 miljoner kronor.  
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Samverkansnämnden Knivsta Heby  
Nämnden ansvarar för driften av Knivsta och Heby kommuners IT-verksamhet. 
Samverkansnämndens och Knivsta kommuns resultatandel uppgick till 1,6 miljoner kronor. 
Huvudorsaken till detta är att fokus har legat på att bilda en ny gemensam IT-nämnd med ytterligare 
tre kommuner. Det har medfört att flera utvecklingsprojekt har gjort paus under året, samtidigt som 
tidigare års uppdrag att få en ekonomi i balans för IT-driften nu givit resultat. Bland annat har 
kostnader för konsulter minskat markant då den gamla serverplattformen har kunnat avvecklas på 
samma gång som licenskostnaderna blivit lägre. Den nya IT-nämnden har Tierps kommun som 
värdkommun och samverkansnämnden Knivsta Heby började avvecklas den 31 december 2018. 
 
Socialnämnden  
Socialnämndens resultat för 2018 är positivt; 5,4 miljoner kronor. Huvudorsakerna till 
resultatförbättringen mot föregående år är utökade resurser samt att flyktingverksamheten gjorde ett 
överskott med 6,9 miljoner kronor. Det står i stor kontrast mot 2017 då verksamheten gjorde ett 
underskott med 11,9 miljoner kronor.  
 
Det goda resultatet beror delvis på att kommunen erhållit intäkter från Migrationsverket avseende 
tidigare års verksamhet där kommunen i sin redovisning befarat lägre utbetalningar än vad som nu 
erhölls. Kommunen har tidigare vid flera tillfällen fått avslag på sina ansökningar om utbetalning.  
 
Resultatet för socialnämnden exklusive flyktingverksamheten är dock fortsatt negativt och landade på 
-1,5 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen återfinns under individ- och familjeomsorgen 
 (-10,6 miljoner kronor). Kostnader för vård av barn, unga och vuxna har ökat och verksamheterna har 
varit tvungna att anlita bemanningsföretag under perioder då vakanser uppstått. 
 
Nämndens största verksamhet vård och omsorg inom socialtjänstlagen (äldreboende, boendestöd, 
trygghetslarm, nattpatrull) och hälso- och sjukvårdslagen (hemsjukvård, hjälpmedel, rehab) gjorde ett 
överskott med 12,4 miljoner kronor. Verksamheten fick ett resurstillskott på 10,4 miljoner kronor för 
2018, vilket i hög grad förklarar det goda resultatet.  
 
Hemtjänstverksamheten gjorde även den ett underskott (- 2,7 miljoner kronor) år 2018.  
Antalet beviljade timmar inom hemtjänst minskade betydligt under året. I budget var planen 65 000 
beviljade hemtjänsttimmar samt 9000 timmar för delegering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Socialnämnden får tilläggsersättning på 473 kronor per timme som överstiger budgeterat antal timmar 
och tvärtom. Utfallet för de beviljade hemtjänsttimmarna blev 64 889 timmar och de delegerade 
timmarna för HSL blev 7191 timmar. Behovet av hemtjänst är mycket föränderligt och innebär 
svårigheter att planera verksamheten. Det i sin tur påverkar lönekostnaderna och när antalet timmar 
minskar så kan det innebära att en viss överkapacitet uppstår under kortare perioder.  
 
LSS-verksamheten visar ett underskott på 2,7 miljoner kronor vilket beror på att fler personer fått 
insatser enligt lagen för stöd och service (LSS). Under året har en förnyad upphandling av 
kommunens gruppbostäder genomförts och kostnaden för entreprenaden förväntas minska något 
kommande år. Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 800 000 kronor. Det förklaras av lägre 
kostnad för ekonomiskt bistånd än vad budget anger. Färdtjänstverksamheten gör ett underskott med 
1,3 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat mot föregående år vilket beror på fler beviljade resor och 
ökat resande. Förebyggande verksamheter med de öppna verksamheterna Lyckträffen och Stegen 
gjorde ett mindre underskott på 232 000 kronor. 
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Utbildningsnämnden  
Resultatet för kommunens största nämnd är ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Underskott 
inkluderar dock en kostnad för stoppade byggprojekt (byggnation av allaktivitetshuset Vrå idrott och 
kultur samt om- och tillbyggnad Ängbyskolan). Det utlöste en utrangering av upparbetade 
investeringsutgifter om 3,4 miljoner kronor. Exklusive denna kostnad var nämndens ekonomi i balans. 
 
Förskolan redovisar ett underskott på 140 000 kronor. Grundskolan för huvudmannen Knivsta 
kommun visar ett underskott med 3 miljoner kronor vilket i huvudsak handlar om stoppade 
byggprojekt. Förvaltningen har agerat återhållsamt med anledning av Knivsta kommuns ekonomiska 
situation bland annat vad gäller inköp och tillsättande av tjänster. 
 
Särskolan och gymnasiet bokslutsregleras och visar ett nollresultat. Nettokostnaden för 
verksamheterna blev 7,4 miljoner kronor högre än planerat vilket beror på fler antal elever än 
beräknat. Vuxenutbildningen och Svenska för invandrare (SFI) hade ett underskott på 483 000 kronor. 
Kulturskolan och ungdomsverksamheten tillsammans visar ett underskott på 542 000 kronor, även det 
relaterat till stoppade investeringar.   
 
Bygg- och miljönämnden  
Nämnden visar ett underskott för året. Det beror på sjunkande intäkter för både bygglov och miljö- och 
hälsoskydd. Antalet färdigställda detaljplaner har stor betydelse för bygglovsintäkterna och under 2017 
och 2018 har få planer vunnit laga kraft. Samtidigt har marknaden för nyproducerade bostäder 
svalnat. Miljöenheten har under året lagt mycket tid på att implementera ett nytt 
ärendehanteringssystem. Det har medfört mindre tid för genomförande av tillsyn vilket påverkar 
intäkterna negativt. Resultat för nämnden blev - 2 miljoner kronor.  
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Kommunens investeringar  
Investeringsplanen var budgeterad till 241,9 miljoner kronor och utökades under året med 24,1 
miljoner kronor för investeringar som var ej färdigställda eller påbörjade vid utgången av kalenderåret 
2017. Totalt uppgick beviljade investeringsmedel år 2018 till 256 miljoner kronor. Investeringsutgiften 
uppgick till endast 31,1 miljoner kronor, vilket är minskning från 9 miljoner kronor mot föregående år.  
 

Investeringar per nämnd KF Budget 
helår 2018 

Utökad 
investerings- 

plan 

Summa  
Investerings-

ramar 
Utgift 
2018 

Kommunstyrelsen 52 500 2 100 54 600 5 207 
Utbildningsnämnden 10 250 0 10 250 7 772 
Samverkansnämnd (Knivsta Heby) 29 000 0 29 000 4 739 
Bygg- och miljönämnden 3 000 2 000 5 000 740 
Socialnämnden 6 500 0 6 500 699 
Samhällsutvecklingsnämnd 47 600 19 995 67 595 9 309 
Exploatering (Samhällsutvecklingsnämnd) 93 000 0 83 000 2 681 
Summa nämnder 241 850 24 095 255 945 31 145 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden är den nämnd som förväntas investera mest av alla nämnder eftersom 
den ansvarar för verksamheter som bygger kommunal infrastruktur som gator och vägar. För 2018 var 
utgiften 9,3 miljoner kronor, varav underhållsasfaltering utgjorde 2 miljoner kronor och utbyte av 
armaturer 2,9 miljoner kronor. En gång- och cykelväg i Ledinge byggdes och en förlängning av 
Centralvägen till nya idrotts- och fritidsanläggningen Knivsta Centrum för idrott och kultur påbörjades. 
 
Årets enskilt största investering var inredning av nya Adolfsbergsskolan. Totalt gjordes en investering i 
utrustning och inventarier på 6,3 miljoner kronor.   
 
Avvikelsen från beviljade investeringsmedel var hela 224,8 miljoner kronor. Det har flera anledningar 
varav den största är ekonomiskt betingad. Under året har förvaltningen uppmanats att hålla igen på 
investeringar som en del i att vara restriktiv i inköp och därmed få lägre framtida 
kapitaltjänstkostnader. För det andra ska investeringar vara finansierade inom driftsbudgeten - finns 
det inte ekonomiskt utrymme blir det normalt ingen investering. Flera objekt i investeringsplanen är 
inte finansierade och det är något framtida budgetprocesser har att förbättra. En tredje anledning är att 
kommunen är beroende av andra aktörer, exempelvis medfinansiering av regional infrastruktur och 
förseningar i detaljplaneprocesser.  
 
Det historiska femårsgenomsnittet för investeringar uppgår till 48,3 miljoner kronor och utgiften 2018 
ligger mycket under genomsnittet. Investeringsutgiften 2015 var exceptionellt hög. Det berodde bland 
annat på köp av strategiskt viktig mark och övertagande av infrastruktur från Alsike Fastighets AB om 
55 miljoner kronor. Exkluderas denna utgift var årets utgift något under tidigare års investeringsnivåer. 
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Kommunen erhåller även investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar vid exploatering av mark. 
Dessa pengar ska finansiera investeringar i ny kommunal infrastruktur. Reserverade medel netto för 
detta var vid årets slut 96,8 miljoner kronor. Det är en mindre ökning mot föregående år, vilket beror 
på att endast några få försäljningar av exploaterad mark som generar ny infrastruktur genomfördes 
samtidigt som tidigare investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar upplöses successivt. 
 
Investeringsbidrag och  
gatukostnadsersättningar, miljoner kronor 2015  2016 2017 2018 
Gatukostnadsersättningar 53,9 74,1 85,4 88,1 
Anslutningsavgifter området AR -8,6 -5,6 -2,9 -1,3 
Investeringsbidrag 2,3 10,5 10,3 10,0 
Summa 52,1 78,9 92,8 96,8 

 
 
Bruttosjälvfinansieringsgrad av investeringar  
Ett viktigt nyckeltal för de materiella anläggningsinvesteringarna är bruttosjälvfinansieringsgraden 
(investeringsbidrag exkluderat). Till materiella anläggningsinvesteringar räknas fastigheter, gator och 
vägar, affärsverksamhet samt övriga anläggningar (ej finansiella investeringar). När den löpande 
driften har finansierats bör det helst återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkter och generella bidrag 
för att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel (årets resultat och 
avskrivningsutrymmet). Detta benämns bruttosjälvfinansieringsgrad.  
 
Om bruttosjälvfinansieringsgraden är 100 procent innebär det att kommunen kan skattefinansiera 
samtliga anläggningsinvesteringar som har genomförts under året. Om detta sker stärker kommunen 
sin långsiktiga betalningsberedskap i form av förbättrad soliditet, eftersom inga nya lån behöver 
tecknas. Bruttosjälvfinansieringsgraden var 127 procent under år 2018. Det är en förbättring jämfört 
med år 2017, då den var 106 procent.  
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KAPACITET  
 
Soliditet 
Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. En tolkning av 
begreppet god ekonomisk hushållning är att kommunens soliditet bör ligga stabilt eller öka på lång 
sikt. Kommunfullmäktige har inte något mål gällande soliditeten.  
 
Kommunens soliditet för år 2018 minskade jämfört med föregående verksamhetsår från 35,6 procent 
till 32,6 procent, inklusive pensionsförpliktelse. Soliditeten påverkades av årets negativa resultat och 
nivån är den lägsta under den senaste femårsperioden. 
 
Diagram soliditet, utveckling 5 år 

 
Prognosen på längre sikt är osäker, men sannolikt försvagas soliditeten successivt i och med att stora 
investeringar såsom fotbollsplaner, ny infrastruktur etcetera genomförs. Samtidigt ligger de 
budgeterade överskotten kvar på en fortsatt låg nivå efter återställan av tidigare underskott, vilket 
innebär att investeringarna till stor del kommer att behöva lånefinansieras. 
 
Kommunalskatt  
Kapacitet handlar också om möjligheten att förstärka intäktssidan. Kommunen kan påverka sina 
intäkter genom att förändra skattesatsen. År 2018 uppgick Knivsta kommuns skattesats till 20,91. 
Knivsta kommun hade den lägsta skattesatsen i Uppsala län år 2018. För år 2019 höjdes 
kommunalskatten med 70 öre, till 21,61. 
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RISK  
 
Riskhantering 
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, i form av både finansiella och operativa risker. 
 
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad 
kostnad ha tillgång till, medel för betalningar. Kommunens kapitalförsörjning ska tryggas genom en 
god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda 
likviditetsreserver.   
 
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunens 
finansnetto negativt. Kommunens låneskuld är idag låg och därför är ränterisken relativt låg. På längre 
sikt behöver kommunen arbeta fram en strategi för räntebindning, där en förfallostruktur för 
räntebindningen anges. Kommunen behöver även utforma en strategi för kapitalbindningen. 
 
Med operativa risker avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel 
orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna inom kommunen ska 
begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering. 
 
Betalningsberedskap 
Kommunen bör ha god betalningsberedskap på kort sikt och bör undvika nyttjande av krediter. I 
normalläget är krediter ofta en dyr finansieringslösning, men den lågräntemiljö som Sveriges 
kommuner nu lever i har förändrat spelplanen. Att nyttja krediter är i dag billigare än att ha likvida 
medel på bankkontot. Det måste dock ställas mot risken att sådana krediter ofta avslutas när 
kreditmarknaden torkar upp. Knivsta kommunkoncern har en checkkredit motsvarande 150 miljoner 
kronor och en likviditet på cirka 84 miljoner kronor.  
 
Kommunen har inga placeringar att avyttra för ökad likviditet utan är hänvisad till lånemarknaden, där 
Kommuninvest är kommunens trygghet för finansiering av investeringar. Kommunens kassalikviditet – 
det vill säga omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten/kortfristiga skulder - är 
139 procent. Ett tal mindre än 100 procent indikerar att de kortsiktiga utbetalningarna är större än 
betalningsförmågan. 
 
Lån 
Kommunfullmäktige beviljade kommunstyrelsen möjligheten att nyteckna lån upp till maximalt 150 
miljoner kronor under året. Under 2018 har inget lån omsatts. Låneskulden var oförändrad jämfört 
med år 2017: 80 miljoner kronor den 31 december 2018. Nytt lånebehov beräknas finnas tidigast 
under år 2020. Det är dock villkorat till fortsatt låg investeringstakt inom kommunen och att likviditet 
från markförsäljning följer plan.  
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Finansnetto  
Kommunens finansnetto för 2018 var 9,7 miljoner kronor vilket är en kraftig ökning jämfört med år 
2017 (- 605 000 kronor). Förklaringen är att kommunen har begärt utdelning av kommunens 
exploateringsbolag Alsike Fastighets AB med 8 miljoner kronor. Året före avstod kommunen 
utdelningen.  
 
De finansiella intäkterna består också av utdelning från Kommuninvest (2,6 miljoner kronor) och 
borgensavgifter (5,6 miljoner kronor) som kommunen erhåller från kommunala bolag vid upplåning. 
Räntekostnader för lån uppgick till 425 000 kronor och implicit ränta finansiell leasing uppgick till 5,5 
miljoner kronor.  
 

Finansnetto (mnkr) 2015 2016 2017 2018 
Utdelning från dotterbolag 0,0 0,0 0,0 8,0 
Utdelning Kommuninvest 0,0 1,4 1,2 2,6 
Finansiella intäkter 5,6 4 6 4,7 5,6 
Implicit ränta -6,7 -6,1 -5,8 -5,5 
Finansiella kostnader -0,3 -0,8 -0,8 -1,1 
 -1,5 -0,8 -0,6 9,7 

 
Pensionsåtaganden 
Pensionsåtagandena påverkar kommunens finansiella handlingsutrymme under en lång tid framöver. 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och inte som en skuld på 
balansräkningen. När pensionen betalas ut uppstår kostnaden för kommunen. Kostnaden för 
utbetalning av pensioner intjänade före 1998 kommer enligt en prognos från kommunens 
pensionsförvaltare att öka för att nå kulmen 2021. Fram tills dess växer utbetalningen måttligt från 
dagens nivå om 7 miljoner kronor till cirka 8 miljoner kronor per år. Kommunens pensionsåtagande 
uppgick den 31 december 2018 till 151,1 miljoner kronor (152,7 miljoner kronor år 2017). Det är en 
minskning med 1,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. I beloppen ingår löneskatt med 24,26 
procent.  
 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som en avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Inget avtal om särskild avtalspension finns upprättat för 
tjänsteperson och inget är taget i anspråk för förtroendevalda.  
 

Belopp i miljoner kronor 2014 2015 2016 2017 2018 
Skuld     6,7     8,7     9,0     8,3 9,9 
Ansvarsförbindelse 170,1 163,8 156,7 152,7 151,1 
Visstidsförordnande - - - - - 

 
All nyintjäning av pensioner försäkras och avsätts därför inte i balansräkningen. Skulden den 31 
december var  9,9 miljoner kronor och avser premier som ska inbetalas under 2019. 
 
En förändring av RIPS-räntan (där förkortningen RIPS står för riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld) ska leda till en ökad eller minskad pensionsskuld. Förändringen är en kostnad som 
ska påföras årets resultat. I och med att kommunen försäkrar bort all nyintjäning och inte har någon 
bokförd skuld utöver förpliktelsen så påverkas inte kommunen av eventuella förändringar av RIPS-
räntan. Det som påverkar i en försäkringslösning är att premierna för försäkringen ökar eller minskar i 
framtiden. Även om pensionerna försäkras kan pensionskapitalet generera ett överskott, så kallat 
överskottsmedel. Detta återbetalas inte till försäkringstagaren men kan användas till 
pensionsutbetalningar, premier och indexering av förmåner. Överskottsfondens värde 31 december 
2018 var cirka 2,8 miljoner kronor. 
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Kommunens borgensåtaganden  
Stora borgensåtaganden kan innebära en finansiell risk genom att kommunen kan tvingas överta lån 
eller ge aktieägartillskott till ett kommunalt bolag för att undvika konkurs. Knivsta kommun har haft 
som praxis att ge kommunens helägda bolag kommunal borgen. Trenden visar en fortsatt kraftig 
ökning av låneskulden i bolagen. På längre sikt kan kommunen tvingas prioritera vilka bolag som kan 
få kommunal borgen och vilka som måste låna på egna meriter. Kommunens samlade 
borgensåtagande för lån eller dylikt uppgick 31 december 2018 till 1,5 miljarder kronor. Knivsta 
kommun har inte infriat några borgensåtaganden under 2018. Det föreligger ingen känd förlustrisk 
gentemot de egna bolagen avseende ingångna borgensåtaganden och ansvarsförbindelser.  
Under året har inga nya borgensåtaganden beslutats.  
 
Övriga åtaganden 
Utöver borgensåtaganden och pensionsförpliktelser ingick kommunen i februari 2008 en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser.  
 
Knivsta kommun har som delägare i Kommunalförbundet Norrvatten en garantiförpliktelse för 
förbundets lån motsvarande ägarandelen. Garantiförpliktelsen uppgår till 10 (8,7 föregående år) 
miljoner kronor för Norrvatten.  
 
Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger inom och utanför kommunens egen 
kontroll. Nedan redovisas några för kommunen viktiga faktorer och hur kommunens resultat påverkas 
vid förändringar i dessa då övriga faktorer är oförändrade. De baseras på beräknade förhållanden för 
helåret 2018. 
 

Känslighetsanalys, miljoner kronor 
  Miljoner kr 
Utdebitering skatt, förändring med 1 kr +/- 43,5 
Befolkning, förändring med 100 personer +/- 5,1 
Utjämning och statsbidrag, förändring med 1 % +/- 1,3 
Löner, förändring med 1 % +/- 5,5 
Priser varor och tjänster, förändring med 1 % +/- 6,8 
Ränta låneskuld, förändring med 1 % +/- 13,4 
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Sammanställd redovisning  
 
Knivsta kommuns samlade verksamhet  
Kommunkoncernen inkluderar, förutom kommunens egen verksamhet, även de bolag där kommunens 
röstandel överstiger 20 procent. Bolagen som kommunen har betydande inflytande över är 
Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike Fastighets AB.  
 
Kommunala uppdragsföretag är bolag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen, där 
kommunen med stöd av kommunallagen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. 
Överlämnandet har skett på sådant sätt att ett betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan 
ske genom upphandling enligt lag om offentlig upphandling, lag om valfrihet eller på annat sätt. Bland 
uppdragsföretag ingår: 
 

• Kommunala entreprenader: Företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen 
och till vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. 

• Samägda bolag: Företag där kommunens röstandelar understiger 20 procent. 
 

 
 
Kommunala uppdragsföretag 
Knivsta kommun är delägare i flera bolag samt medlem i flera förbund och gemensamma nämnder. 
Exempelvis bedriver kommunen en gemensam överförmyndarnämnd med andra kommuner i Uppsala 
län (värdkommun Uppsala). Samma lösning har kommunen valt för lönehanteringen tillsammans med 
Tierp och Älvkarleby kommuner. 
 
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, 
Järfälla och Upplands Bro kommuner. Samägda bolag där kommunen inte bedöms ha betydande 
inflytande är bland annat Roslagsvatten AB där kommunens VA-frågor är samlade.  
 
Verksamheter som har upphandlats med stöd av lagen om upphandling (LOU) är bland annat ett av 
kommunens äldreboenden som drivs av Förenade Care AB. Kommunens gruppbostäder (lagen om 
stöd och service, LSS) är utlagda på entreprenad på Frösunda AB. Kommunens hemtjänstverksamhet 
bedrivs inom ramen lagen om valfrihet (LOV). För 2018 fanns två alternativa utförare till kommunens 
egen verksamhet. 
 
Avfallshanteringen bedrivs även den i extern regi liksom en stor del av individ- och 
familjeomsorgsverksamheten. Främst handlar det om hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem.  
Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader även om de har kommunal finansiering 
eftersom de tillkommer genom avtal med staten. 
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Beskrivning av koncernföretag där kommunen har betydande inflytande  
Kommunfastigheter i Knivsta AB har uppdraget att förvalta och utveckla kommunens 
verksamhetslokaler. Bolaget bygger även nya lokaler när kommunen lägger beställning utifrån sådana 
behov. Bolaget ska agera affärsmässigt, men styrs av självkostnadsprincipen. Det betyder att bolaget 
över tid ska säkra värdet av beståndet och erbjuda ändamålsenliga lokaler till en låg kostnad för 
ägaren Knivsta kommun.  
 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag. Bolaget styrs av lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det betyder konkret att företagets verksamhet bedrivs 
enligt affärsmässiga principer. 
 
Alsike Fastighets AB är ett dotterbolag till Kommunfastigheter i Knivsta AB och exploaterar mark i 
Alsike. Bolaget ska ge marknadsmässig avkastning. 
 
Samspelet mellan kommunen och dess bolag  
De olika delarna av kommunkoncernen påverkar varandra på ett eller annat sätt när förändringar sker. 
Nedan förklaras dels kommunens sätt att fördela skatteintäkter, dels hur de ekonomiska sambanden 
kan se ut mellan bolag och kommun. 
 
Det främsta uppdraget för kommunkoncernens bolag är att hantera kommunens fastigheter. 
Knivstabostäder är kommunens allmännytta med 492 hyreslägenheter. Tillsammans med kommunen 
har bolaget uppdraget att leverera samhällsnytta, även om kommunen har huvudansvaret för 
bostadsförsörjningen. Likaså har kommunen ansvar för integration, flyktingmottagande, sociala 
kontrakt och så vidare. För dessa målgrupper är en hyreslägenhet ofta den första bostaden. 
Knivstabostäders uppdrag är att fördela lediga lägenheter enligt bostadskön. Att också att vara 
kommunen behjälplig med bostadsförsörjning till andra grupper är en svår prioritering men när 
samspelet fungerar bra uppnås såväl ekonomiska vinster i kommunkoncernen som 
samhällsekonomiska vinster. 
  
Kommunfastigheter i Knivsta AB förvaltar och tillhandahåller lokaler för kommunens verksamheter. 
När kommunen exempelvis har behov av fler platser i äldreboenden är det normalt 
Kommunfastigheter som får en beställning att bygga ett äldreboende. Finansieringen av byggnation 
sker i regel med lånade medel. Genom att teckna ett hyresavtal med kommunen erhålls intäkter för att 
betala lånen. Indirekt påverkas därför kommunen av att bolagen lånar pengar och indirekt är bolagens 
intäkter desamma som kommunens – nämligen skatteintäkter.  
 
Alsike Fastighets AB exploatering av Alsike innebär inflyttning till kommunen, vilket ger ökade 
skatteintäkter men också krav på utökad kommunal service. I bolagets exploatering krävs också en 
god samverkan med kommunen i byggande av infrastrukturen.  
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Ekonomisk analys  
Resultatet för kommunkoncernen (den sammanställda redovisningen) var negativt för år 2018 och 
landade på - 20,2 miljoner kronor. Det är en minskning från 6,9 miljoner kronor år 2017. Främsta 
orsaken till underskottet är kommunens låga resultat, men även Alsike Fastighets AB visar ett lågt 
resultat före bokslutsdispositioner.  
 
Underskottet motsvarar -1,9 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning (under 
föregående period motsvarade överskottet 0,7 procent).  
 
Resultatet för Kommunfastigheter i Knivsta AB är 12,1 miljoner kronor för år 2018. Det är något sämre 
än föregående år (13,7 miljoner kronor). I resultatet döljer sig dock en utdelning från Alsike Fastighets 
AB med 8 miljoner kronor. Exklusive denna intäkt har resultatet sjunkit kraftigt från 2017. Det 
försämrade resultatet förklaras av ökade räntekostnader och reparationskostnader, varav delar är av 
engångskaraktär. Det finansiella avkastningsmålet är 3 procent av omsättningen. Vinstmarginalen 
efter skatt uppgick till 8,5 procent (10,9 procent år 2017). Rensat för anteciperad utdelning från 
dotterbolag blev vinstmarginalen 2,9 procent (10,9 procent) för 2018. 
  
Resultatet för Knivstabostäder AB är 6,2 miljoner kronor (7,3 miljoner kronor år 2017). Årets något 
lägre resultat förklaras av högre kostnader för planerat underhåll i till exempel utemiljöer. 
Avkastningskravet enligt ägardirektivet på redovisat eget kapital bör uppgå till 7,5 procent. Avkastning 
för året blev 11,1 procent (14,7 procent år 2017). Avkastningen år 2017 och år 2018 ska vägas mot 
den låga avkastningen under år 2016. 
 
Alsike Fastighets AB budgeterade resultat var -1 miljoner kronor för år 2018. Utfallet för helåret blev 
400 000 kronor i underskott. Bakom detta resultat döljer sig dock en upplösning av 
periodiseringsfonder med 7,7 miljoner kronor. Resultatet före finansiella poster var hela -7,8 miljoner 
kronor. Det är en stor negativ avvikelse vilket främst förklaras av uteblivna intäkter - det finns i nuläget 
ingen byggklar mark att sälja. Avkastningen är också långt ifrån ägardirektivet långsiktiga målsättning 
om 12 miljoner kronor i överskott före skatt. Sett över en femårsperiod är resultatet dock strax under 
målsättningen (11,7 miljoner kronor i femårsgenomsnitt). 
 
Resultat efter finansnetto och skatt  
miljoner kronor   
 Utfall Utfall Budget 

 2018-12-31 2017-12-31 helår 2018 
Knivsta kommun -18,3 -8,3 5,4 
Knivstabostäder AB 6,2 7,3 3,4 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 12,1 13,7 25,0 
Alsike Fastighets AB -0,4 0,1 -1,0 
Koncernjusteringar -19,7 -5,8  
     
Sammanställd redovisning totalt -20,2 6,9 32,8 
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Soliditet koncern  
Koncernens soliditet var 14,7 procent inklusive pensionsförpliktelse den 31 december år 2018. Ett år 
tidigare var soliditeten 17,1 procent. Det betyder en minskning med 2,4 procent.  
 
Balansomslutningen ökade med 244,8 miljoner kronor, till 2,56 miljarder kronor, från föregående 
årsskifte. Ökningen är en följd av de senaste årens höga investeringsnivå som inneburit större 
tillgångar. Det egna kapitalet har minskat på grund av negativa resultat. Sammantaget medför det att 
egna kapitalet i relation till tillgångarna minskar som andel. 
 
Simulering av framtida investeringsplaner visar att soliditeten i koncernen successivt kommer att 
sjunka de kommande tio åren. Det är främst för Kommunfastigheter i Knivsta AB som 
investeringsbehovet kommer att vara stort. Det gäller även Knivstabostäder som har i uppdrag att 
bygga hyreslägenheter och som har behov av renoveringar i allmännyttan. Medel för dessa 
investeringar behöver till största delen lånas upp.  
 

 
 
Investeringar koncern  
Kommunkoncernens största investeringar sker i infrastruktur och verksamhetsfastigheter. De senaste 
årens expansion har exempelvis medfört investeringar i nya förskolor och grundskolor. Under år 2018 
slutfördes investeringar i Lustigkulla förskola och Adolfsbergsskolan. Vidare investerades i Knivsta 
Centrum för idrott och kultur samt planerades för förskola i området Kölängen. Totalt har 
Kommunfastigheter i Knivsta AB investerat för 298 miljoner kronor under året. De senaste fem årens 
nettoinvesteringar i koncernen uppgår till över 1,15 miljarder kronor.  
 

 
  

Nettoinvesteringar per bolag 
(Mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018 

Knivsta kommun 32,1 96,8 14,6 26,3 31,1 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 125,4 89,7 65,5 288,6 298,1 
Knivstabostäder AB 0,8 1,3 39,2 35,6 11,6 
Alsike Fastighet AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Koncernens låneskuld 
Den globala ekonomins nuvarande lågräntemiljö innebär gynnsamma förhållanden för 
tillväxtkommuner som Knivsta, där behovet av kapital för att finansiera nya investeringar är stort.  
Den ökade lånevolymen medför dock att räntekostnaden med tiden blir mer betydande. Det ökar 
kommunkoncernens sårbarhet vid ränteförändringar. Genomsnittlig räntebindning och ränta är viktiga 
parametrar att följa för att erhålla låg risk till en rimlig kostnad.  
 
Knivsta kommunkoncerns lån (långfristig skuld exklusive investeringsbidrag och finansiell leasing) 
uppgår till 1,34 miljarder kronor år 2018. Det är en ökning med 280 miljoner kronor mot föregående år 
(cirka 1,1 miljarder kronor). Under året gjorde Knivstabostäder en nyupplåning med 30 miljoner kronor, 
medan Kommunfastigheter i Knivsta AB gjorde en nyupplåning med 250 miljoner kronor. Lånen 
beräknas fortsätta öka under de närmaste åren men i långsammare takt än de senaste två åren. 
Investeringen i fritidsanläggningen Knivsta Centrum för idrott och kultur beräknas vara klar i sin helhet 
år 2020. Den största låneskulden finns i bolaget Kommunfastigheter i Knivsta AB, som på längre sikt 
kommer att ha betydande räntekostnader. En förändrad ränta med 1 procent innebär en ökad kostnad 
för bolaget med cirka 11,5 miljoner kronor. 
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Resultaträkning 
 
Belopp i tusen kronor  

Kommun 
 

Sammanställd 
redovisning 

        
 Not  Utfall  Utfall  Budget    Utfall  Utfall 

  
 helår 
2018  helår 2017 

 helår 
2018   

 helår 
2018  helår 2017 

           
Verksamhetens intäkter 1 253 903 291 522 323 183  303 865 333 655 
           
Verksamhetens kostnader 2 -1 272 211 -1 223 774 -1 342 955  -1 253 078 -1 198 249 
           
Avskrivningar 3 -50 284 -47 455 -40 000  -91 176 -83 872 
           
Verksamhetsresultat  -1 068 592 -979 707 -1 059 772  -1 040 390 -948 466 
           
           
           
Skatteintäkter 4 909 003 857 854 921 213  909 003 857 854 
           
Kommunalekonomisk 
utjämning 5 131 538 114 128 129 964  131 538 114 128 
           
Finansiella intäkter 6 16 252 5 960 15 200  3 024 1 754 
           
Finansiella kostnader 7 -6 532 -6 565 -1 200  -24 471 -14 007 
           
Resultat efter skatteintäkter  
   och finansnetto  -18 330 -8 329 5 404  -21 295 11 264 
           
Obeskattade reserver        0 0 
Skatt        1 111 -4 348 
Extraordinära poster  0 0 0  0 0 
           
Årets resultat  -18 330 -8 329 5 404  -20 183 6 916 
Överskott av skatter och 
bidrag  -1,8% -0,9% 0,5%  -1,9% 0,7% 
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Balansräkning 
Belopp i tusen kronor  

Kommun 
 

Sammanställd 
redovisning 

  Utfall Utfall Budget  Utfall Utfall 
 Not 2018-12-31 2017-12-31 helår 2018  2018-12-31 2017-12-31 
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
          
Immateriella tillgångar 8 8 174 11 295 15 000  8 325 11 553 
          
Materiella tillgångar          
 Mark och byggnader 9 610 550 626 581 718 690  1 997 171 1 753 482 
 Maskiner och inventarier  10 43 563 48 356 50 000  67 849 66 025 
Summa materiella tillgångar  654 113 674 937 768 690  2 065 019 1 819 508 
          
Finansiella tillgångar          
 Aktier och bostadsrätter 11 189 715 187 520 190 000  32 195 30 030 
 Långfristig fordran 12 580 640 610  610 640 
Summa finansiella tillgångar  190 295 188 160 190 610  32 805 30 670 
          
Summa anläggningstillgångar  852 582 874 393 974 300  2 106 150 1 861 731 
          
Omsättningstillgångar          
 Exploateringsfastigheter 13 10 894 11 366 15 000  62 808 57 664 
 Pågående arbete för annans räkning       69 655 50 325 
 Kortfristiga fordringar 14 182 442 174 806 153 900  221 815 246 485 
 Kassa, bank 15 83 961 81 989 60 000  100 196 99 653 
          
Summa omsättningstillgångar  277 297 268 161 228 900  454 474 454 126 
          
SUMMA TILLGÅNGAR  1 129 880 1 142 553 1 203 200  2 560 624 2 315 857 
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EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  Utfall Utfall Budget  Utfall Utfall 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 
helår 
2018  2018-12-31 

2017-12-
31 

 Eget kapital  538 293 546 622 526 497  548 296 541 380 
 Periodens resultat  -18 330 -8 329 5 403  -20 183 6 916 
          
Summa eget kapital 16 519 963 538 293 531 900  528 113 548 296 
          
Avsättningar          
 Avsättningar pensioner 17 9 856 8 347 7 500  9 856 8 347 
 Avsättningar Alsike Fastighets 
AB       28 071 31 415 
 Avsättningar uppskjuten skatt       29 653 33 248 
          
Summa avsättningar  9 856 8 347 7 500  67 580 73 009 
          
Skulder          
 Långfristiga skulder 18 407 867 422 612 440 800  1 664 614 1 399 359 
 Kortfristiga skulder 19 192 193 173 301 223 000  300 316 295 193 
 Bidrag till statlig infrastruktur 20 0 0 0  0 0 
          
Summa skulder  600 060 595 913 663 800  1 964 931 1 694 552 
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  1 129 880 1 142 553 1 203 200  2 560 624 2 315 857 
          
Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 21 0 0   84 671 76 747 
Ansvarsförbindelser          
 Pensionsförpliktelser som inte 
tagits upp 22 151 101 152 709   151 101 152 709 
 bland skulder eller avsättningar          
 Övriga ansvarsförbindelser 23 1 560 167 1 548 314   101 123 93 298 
 Leasingåtaganden 24 269 192 289 116   289 116 308 884 
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Finansieringsanalys       
Belopp i tusen kronor       

  
Kommunen 

 
Sammanställd 
redovisning 

 Not 2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12-31 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Årets resultat  -18 330 -8 329  -20 183 6 916 
Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 25 54 405 48 685  90 911 91 143 
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  36 075 40 356  70 728 98 059 
         
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga 
fordringar  -7 636 2 996  24 670 -64 138 
Ökning (-) /minskning (+) 
exploateringsfastigheter och lager  472 1 394  -5 144 152 
Ökning(+) /minskning (-) kortfristiga 
skulder      -19 330 -7 436 
Ökning(-) /minskning (+) pågående 
arbeten för annans räkning  18 892 15 949  5 124 58 692 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  47 803 60 695  76 048 85 329 
         
INVESTERINGAR         
Investering i immateriella tillgångar  -4 778 -1 651  -4 778 -1 971 
Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar  0 0  0 0 
Investering i materiella 
anläggningstillgångar 26 -24 173 -36 490  -333 866 -360 440 
Investeringsbidrag till materiella 
anläggningstillgångar  3 990 13 822  3 990 13 822 
Försäljning av materiella tillgångar 27 0 0  19 0 
Investering i finansiella tillgångar 28 -2 195 -2 013  -2 195 -2 013 
Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar  0 0  0 0 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -27 156 -26 332  -336 830 -350 602 
         
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         
Nyupptagna lån   0 0  280 000 265 272 
Amortering av långfristiga skulder  -18 734 -8 870  -18 734 -11 370 
Ökning (-) av långfristiga fordringar  60 30  60 2 332 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  -18 674 -8 840  261 326 256 234 
         
BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR  0 -980  0 -980 
         
Likvida medel vid årets början  81 989 57 446  99 653 109 673 
Likvida medel vid periodens slut  83 961 81 989  100 196 99 653 
Förändring i likvida medel  1 973 24 543  544 -10 020 
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Redovisningsprinciper  
 
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed och i överensstämmelse med kommunal 
redovisningslag. Redovisningen bygger också på rekommendationer från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Rådet för kommunal redovisning. 
 
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen har anläggningstillgångar tagits upp till alternativt anskaffningsvärde, eller bokfört 
värde vid kommundelningen, efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
 
Avskrivningar 
Från verksamhetsår 2014 redovisas materiella anläggningstillgångar enligt rekommendation nr 11.4 
från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär konkret att komponentavskrivning har införts. 
Avskrivningarna sker linjärt och med avskrivningstider som varierar efter den bedömda 
nyttjandeperioden för objekten och beaktande av eventuellt restvärde. Komponentavskrivning berör 
främst anläggningar och fastigheter. Anläggningar redovisade före verksamhetsår 2014 fortlöper enligt 
tidigare avskrivningsprincip, med avskrivningstider för byggnader med 2 till 5 procent per år och för 
maskiner och inventarier med 5 till 33 procent per år.  
 
Derivat och säkringsredovisning 
RKR har år 2013 publicerat rekommendationerna RKR 21, Redovisning av derivat och 
säkringsredovisning. De nya redovisningsreglerna har inte föranlett någon förändring av Knivsta 
kommuns redovisning eftersom inga derivat eller säkringsinstrument används inom 
kommunkoncernen. 
 
Exploatering 
Investeringar i exploateringsområden redovisas som en omsättningstillgång. Vid försäljning 
resultatredovisas varje exploatering tillsammans med matchande kostnader. Utgifter för gator och 
andra tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo aktiveras. 
 
Finansförvaltning 
Knivsta kommun arbetar med en från verksamheterna fristående finansförvaltning. 
Finansförvaltningen är mottagare av skatteintäkter, generella statsbidrag samt tillägg och avdrag i 
utjämningssystemet. Av fullmäktige fastställda taxor, som exempelvis avgifter i förskola och 
äldreomsorg, redovisas som intäkt under finansförvaltningen. Taxor inom stadsbyggnad, till exempel 
bygglovsavgifter samt inom miljötillsynen, redovisas direkt i verksamheten. Detta gäller även för 
färdtjänstavgifter. Ränteintäkter och räntekostnader för hela kommunen redovisas i 
finansförvaltningen, liksom även arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för kommunens samtliga 
anställda. 
 
Internt tar finansförvaltningen in personalomkostnadstillägg på verksamheternas lönekostnader. 
 
Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i verksamheterna. Verksamheterna erlägger 
internränta på investeringar till finansförvaltningen. 
 
För att täcka sina budgeterade nettokostnader får verksamheterna ett av fullmäktige fastställt internt 
kommunbidrag. 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde är ett prisbasbelopp (45 500 kronor år 2018) och gäller som gemensam gräns för 
materiella och immateriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal. 
 
Internränta 
Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde under året. Internräntan var 1,75 procent under 
år 2018. 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar äldre än ett år skrivs av som kundförlust. 
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Leasingavtal 
Finansiella leasingavtal redovisas enligt rekommendation nr 13.2 2013 från verksamhetsår 2015. 
Operationella leasingavtal avseende personbilar bedöms inte ha väsentlig betydelse och är ett avsteg 
från rekommendationen. 
 
Pensioner 
Pensionskostnader redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före år 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsutbetalningar som gäller pensioner intjänade före år 1998 
bokförs som årets kostnad.  
 
Knivsta kommun har infört ett enhetligt pensionssystem som är premiebaserat istället för att bygga på 
skuldföring. Avsättningen för pensionsskuld i balansräkningen avser endast ej aktualiserade 
pensioner. Löneskatt med 24,26 procent påförs pensionskostnaderna och redovisas enligt samma 
principer som gäller för pensionerna. 
 
Redovisning av jämförelsestörande intäkter och kostnader 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 10 miljoner kronor. 
 
Semester- och övertidsskuld 
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid inklusive personalomkostnader redovisas som 
kortfristiga skulder. 
 
Skatteintäkter  
Skatteintäkter redovisas enligt rekommendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovisning. 
Skatteintäkter redovisas i tre delar: årets preliminära skatteinbetalningar, prognos för årets 
avräkningslikvid samt slutavräkning för föregående år. Som grund ligger den prognos på 
skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i december år 2018. 
 
Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 
procent inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.  
 
Koncernen Knivsta kommun omfattar, förutom kommunen: Knivstabostäder AB samt 
Kommunfastigheter i Knivsta AB med helägt dotterbolag Alsike Fastighets AB.  
 
Det sammanställda bokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden vilken innebär att dotterbolagens 
egna kapital vid förvärvet elimineras i sin helhet. Skillnaden utgör ett övervärde och har hänförts till 
den underliggande tillgången fastigheter. Vid konsolideringen har uppskjuten skatt beaktats och inga 
elimineringsdifferenser har uppstått. 
 
Bolagen, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB, upprättar sin redovisning enligt 
bokföringsnämndens regelverk, från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 
Pågående arbeten för annans räkning avser faktiska kostnader som nedlagts och som kostnadsförs i 
den takt markförsäljning sker. 
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Noter  
 
Ändrad redovisningsprincip 
För kalenderåret 2018 har redovisningsprincipen för bokföring av exploateringsintäkter ändrats. 
Tidigare år har intäkten redovisats det året köpeavtal har slutits mellan säljare och köpare samt efter 
en bedömning av tillförlitligheten i slutet köpeavtal. Från 1 januari tillämpas principen intäktsbokföring 
av exploateringsintäkter när slutlikvid är erlagd för såld exploaterad mark. Övergången har gjorts i 
enlighet med rekommendation byte av redovisningsprinciper 14.1, vilket bland annat innebär att 
jämförelsetalen för 2017 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga 
räkningar och noter.  
 
Effekt av ändrad redovisningsprincip 
De redovisningsprinciper som redogörs i avsnittet ovan har tillämpats när årsbokslutet upprättats per 
den 31 december 2018 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2017. 
Effekten av övergången på jämförelseårets siffror redovisas i tabellen nedan.  
 
    Redovisning Justering  Redovisning 
    nuvarande   Ny princip  
       (RKR 14.1) 
Tillgångar       
Omsättningstillgångar       
  Kortsiktiga fordringar 207 568 109  -32 762 000 174 806 109 
    207 568 109  -32 762 000 174 806 109 
          
Eget kapital och skulder       
Eget kapital       
  Årets resultat -24 433 149 -32 762 000 8 328 850 
    -24 433 149 -32 762 000 8 328 850 
          
Resultaträkning       
Verksamhetens intäkter 324 284 052 -32 762 000  291 522 052 
Årets resultat 24 433 149 -32 762 000 -8 328 850 
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Knivsta kommun har i februari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Knivsta kommuns ansvar kan noteras att per 2018-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 024 704 610 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 
1 030 901 104 kronor. 
 

 
Not 25          
Koncerninterna förhållanden Ägd  

andel 
Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning   

 Givna 
Mottagn

a Givna Mottagna Givna Mottagna   
Kommunen          
 Kommunfastigheter i Knivsta AB 100%         
 Alsike Fastighets AB 100%         
 Knivstabostäder AB 100%                   
Koncerninterna förhållanden Ägd  

andel 
Försäljning Lån Räntor & borgensavg. Borgen 

 Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Givna Mottagna 
Kommunen  6 605 123 464 

  
13 288 

 
1 450 

 

 Kommunfastigheter i Knivsta AB 100% 119 080 5 021 
   

5 214 
 

1300 
 Alsike Fastighets AB 100% 364 296 

   
8 000 

 
50 

 Knivstabostäder AB 100% 4 020 1 288 
   

74 
 

100 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Not 23
Övriga ansvarsförbindelser

Borgensåttaganden
Borgen Kommunfastigheter i Knivsta AB 1 300 000 1 300 000
Borgen Knivstabostäder AB 100 000 100 000
Borgen Alsike Fastighets AB 50 000 50 000
Borgen Roslagsvatten 4 000 4 000 4 000 4 000
Borgen Knivstavatten 68 076 68 076 68 076 68 076
Borgen Brandkåren Attunda 19 000 12 500 19 000 12 500

Summa 1 541 076 1 534 576 91 076 84 576

Kommunen Kommunkoncernen
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Not 26
Ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar 50 284 46 366 91 176 82 783
Justering för utrangeringar 2 611 1 089 2 611 1 089
Justering för realisationsvinst/-förlust -34
Justering för avsättningar 1 509 -669 -5 429 -5 097
Justering för skatt -1 111 4 348
Justering för bokning mot eget kapital 3 698 6 120
Justering för omklassif iceringar 0 1 899 1 899

Summa 54 405 48 685 90 911 91 143

Not 27
Investering i materiella tillgångar
Kommunen
 Exploatering
 Byggnader och mark 11 958 17 893 11 958 17 893
 Maskiner och inventarier 12 215 18 597 12 215 18 597
Knivstabostäder AB
 Byggnader och mark 10 327 35 622
 Maskiner och inventarier 1 227
Kommunfastigheter i Knivsta AB
 Byggnader och mark 297 623 282 904
 Maskiner och inventarier 516 5 423
Alsike Fastighets AB
 Maskiner och inventarier

Summa 24 173 36 490 333 866 360 440

Not 28
Försäljning av materiella tillgångar
Kommunen
Knivstabostäder AB 3
Kommunfastigheter i Knivsta AB 16
Alsike Fastighets AB

Summa 0 0 19 0

Not 29
Investering i finansiella tillgångar
Iniera AB 43 0 43
Bostadsrätter 2 195 1 970 2 195 1 970

Summa 2 195 2 013 2 195 2 013
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Investeringar i kommunen 
Belopp i tusen kronor 
 

 
  

Kommunstyrelsen KF Budget
helår 2018

Utökad 
investerings-

plan

Summa 
Investerings-

ramar
Utgift
2018 Kommentarer

Fritid och kultur
Bibliotek, inventarier 200 200 192
Befintliga sporthallar och  simhall, utrustning 200 200 181
Övriga anläggningar utrustning 200 200 72
Nya fotbollsplaner Knivsta 20 000 20 000
Renovering konstgräsplan Alsike 3 000 3 000
Tillgänglighetsanpassning friluftsbad 300 200 500 405 KS- 2017/775
CIK- utrustning 1 500 1 500
Utomhustennisplaner 1 500 1 500 KS- 2017/775
Skatepark 400 400 248 KS- 2017/775
SUMMA Fritid och kultur 25 400 2 100 27 500 1 098

Gemensam stödverksamhet
Möbler och arkiv 500 500
Programvara adm (politiker) 200 200
Programvara ekonomisystem 200 200
Programvara e-handel 0 0
Programvara beslutsstödssystem (styrning och ledning) 500 500
Ärendesystem KCK 200 200
Webbutveckling 750 750
Intranät/virtuell arbetsplats 250 250
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) 200 200
Dokumenthantering 500 500
Nämndprocessen 200 200
Arkiv 500 500
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig 3 000 3 000
Köp av lägenheter, lokalansvarig 2 700 2 700 2 195
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig 1 000 1 000
Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig 700 700 171
SUMMA Gemensam stödverksamhet 11 400 0 11 400 2 366

Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 700 0 700
0

KS ofördelade investeringsmedel 15 000 15 000
 Inköp av lös konst 1 759 1 759 1 743 KS 2018/199  (nämndens ofördelade medel)

SUMMA Kommunstyrelsen 52 500 2 100 54 600 5 207
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Utbildningsnämnden KF Budget
helår 2018

Utökad 
investerings-

plan

Summa 
Investerings-

ramar
Utgift
2018 Kommentarer

Alsike skola, Inventarier och IT 400 400 539
Brännskärrsskolan, Inventarier och IT 300 300
Genomförande IT-plan, IT-investeringar 500 500 553
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och IT 100 100
Ängbyskolan, Inventarier och IT 575 575 61
Thunmanskolan, Inventarier och IT 200 200 153
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT 100 100
Diamantens fsk, Inventarier och IT 75 75
Gredelby förskola, Inventarier och IT 75 75
Högåsskolan, Inventarier och IT 250 250 72

Skola Alsike Nord, Inventarier och IT 4 000 4 000 6 273 UN-2018/253, UN-2018/314 
(nämndens ofördelade medel)

Segersta skola, Inventarier och IT 150 150
Högåsskolan fsk, Inventarier och IT 75 75
Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT 75 75
Förskola Kölängen, Inventarier och IT 150 150
Ny förskola, Inventarier och IT 1 200 1 200
Ny förskola, Inventarier och IT 0 0
Ny skola, Inventarier och IT 0 0
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT 75 75 68
Trollskogens förskola, Inventarier och IT 75 75
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT 75 75
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT 200 200
Spillkråkan/Verktygslådan inventarier och IT 100 100
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT 100 100
Skolhälsovården, Inventarier och IT 75 75
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 75
Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT 100 100
Kulturskolan, Inventarier och IT 150 150 52

Nämndens ofördelade investeringsmedel 1 000 1 000

SUMMA Utbildningsnämnden 10 250 0 10 250 7 772

Samverkansnämnd (Knivsta Heby) KF Budget
helår 2018

Utökad 
investerings-

plan

Summa 
Investerings-

ramar
Utgift
2018 Kommentarer

Nät och datakommunkation 4 000 4 000 340
Serverplattform/datacenter 2 000 2 000
Klientplattform 4 000 4 000 449
Device för internleasing 15 000 15 000 3 528

Nämndens ofördelade investeringsmedel* 4 000 4 000
 Lokaler Knivsta 400 400 422 (nämndens ofördelade medel)

SUMMA Samverkansnämnd (Knivsta Heby) 29 000 0 29 000 4 739

Bygg- och miljönämnden KF Budget
helår 2018

Utökad 
investerings-

plan

Summa 
Investerings-

ramar
Utgift
2018 Kommentarer

Kart och GIS (IT-system) 500 1 500 2 000 139 KS- 2017/775 
Miljöenheten verksamhetssystem Castor 500 500 501 KS- 2017/775
Flygfotografering 1 500 1 500

Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000
 Miljöenheten verksamhetssystem Castor 100 100 100 BMN-2018/4 (nämndens ofördelade medel)

SUMMA Bygg- och miljönämnden 3 000 2 000 5 000 740
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Socialnämnden KF Budget
helår 2018

Utökad 
investerings-

plan

Summa 
Investerings-

ramar
Utgift
2018 Kommentarer

Verksamhetssystem VO 2 500 2 500
Gruppbostad Lss 1 000 1 000
Stödboende barn och unga 1 000 1 000
E-arkiv 1 000 1 000

Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000
 Trygghetslarm 700 700 699 SN-2018/43 (nämndens ofördelade medel)

SUMMA Socialnämnden 6 500 0 6 500 699

Samhällsutvecklingsnämnd KF Budget
helår 2018

Utökad 
investerings-

plan

Summa 
Investerings-

ramar
Utgift
2018 Kommentarer

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 7 000 7 000 64
TRP Gredelbyleden/Gredelbyvägen 1 000 1 000
TRP Gredelbyleden/Trunstavägen 6 000 6 000
TRP Gredelbyleden/Ängbyvägen 1 000 1 000
Gredelbybron 1 500 1 500
Gredelbyleden, stadsgata (Centrala Ängby) 5 000 5 000
Underhållsasfaltering bef. gatunät 2 000 2 000 2 005
Reinvestering belysning 1 500 1 700 3 200 2 852 KS- 2017/775
Förtätning belysning 600 600
TSHÅ A-gator 1 000 1 000 828
TSHÅ B-gator 400 400
TSHÅ GC-vägar 1 000 1 000
Utökning GC-vägar inom befintligt vägområde 1 000 1 000
Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan 2 000 2 000
Centralvägen förlängning etapp 1,  450m 10 000 10 000 1 925
GC-väg Kölängens förskola 2 000 2 000 876
friluftsåtgärder Kölängen 1 000 1 000
information och tillgängliggörande av natur 100 100
Renovering hundrastgårdar 300 300 274
Ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 500
Levande årum 1 000 1 000 KS- 2017/775
Naturreservatsbildning 300 300 171 KS- 2017/775
Fyrhjulig motorcykel 250 250 96 KS- 2017/775
Gång och cykelväg medfinansiering 15 000 15 000 KS- 2017/775
TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 1 000 1 000 KS- 2017/775

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 200
Ureahygieniseringsanläggning 745 745 KS- 2017/775

Nämndens ofördelade investeringsmedel* 2 500 2 500
 Ledingevägen GC 750 750 218 SUN-2018/309 (nämndens ofördelade medel)

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 47 600 19 995 67 595 9 309

EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsnämnd

KF Budget
helår 2018

Utökad 
investerings-

plan

Summa 
Investerings-

ramar
Utgift
2018 Kommentarer

Sågen - Infastruktur 5 000 5 000
Nydal - Infastruktur 10000 10000
Centrala Ängby - Infrastruktur 48 000 48 000 2 681
AR - Infrastruktur 10 000 10 000
Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 10 000

Ofördelade medel exploatering* 10 000

SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn. 93 000 0 83 000 2 681

SUMMA INVESTERINGSRAM 241 850 24 095 255 945 31 145
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Driftsredovisning  
Driftsredovisningen visar verksamheternas och nämndernas nettokostnadsutveckling. 
Nettokostnadsavvikelsen i tabellen nedan tar inte hänsyn till tilläggsanslag eller tillägg för ökade 
volymer, utan rapporteras som en budgetavvikelse. Under avsnittet budgetföljsamhet finns 
upplysningar om tilläggsanslag. 
 

 

DRIFTSREDOVISNING
Belopp i tusen kronor

Verksamhet Utfall Utfall Budget Avvikelse 
2018 2017 2018 utfall/budget

Kommunfullmäktige 2 720 2 596 1 767 -953

Kommunstyrelse 96 882 86 621 105 891 9 009
Politisk verksamhet 5 291 5 393 6 959 1 668

Räddningstjänst 14 540 14 211 14 294 -246
Totalförsvar o samhällsskydd 585 149 385 -200
Näringsliv och marknadsföring 1 234 798 1 781 547
Budget och skuldrådgivning 183 179 165 -18
Serveringstillstånd 26 12 55 29
Konsument- och energirådgivning 191 333 253 62
Hälsa och hållbar utveckling 326 38 555 229

Idrotts- och fritidsanläggningar 11 126 8 424 14 258 3 132
Allmän fritid 3 396 2 719 3 314 -82
Bibliotek 8 831 8 409 8 529 -302
Allmän kultur 1 036 989 1 283 247

Flykting (mottagningsenhet, integration) 91 728 1 000 909

Måltidsverksamhet -1 762 -2 742 0 1 762

Lokalförsörjning 6 966 7 029 8 347 1 381
Kommunledningskontor 25 322 21 191 26 464 1 142
Ekonomikontor 9 712 8 719 9 235 -477
Personalkontor 5 338 5 614 4 609 -729
Lönecentrum 2 917 2 806 3 065 148

Facklig verksamhet 1 533 1 622 1 340 -193

Samhällsutvecklingsnämnden 43 554 41 273 48 012 4 458
Politisk verksamhet 906 974 1 543 637

Gator och vägar 23 840 18 916 26 101 2 261
Trafikövervakning -1 340 -1 251 -1 938 -598
Parker och naturvård 5 454 5 314 5 880 426
Teknisk planering 2 629 4 648 2 828 143
Bredband 331 276 487 156
Översiktsplan 1 357 3 811 1 020 -337
Stadsbyggnad (detaljplan) 359 -557 849 490
Strategiskt miljöarbete 207 117 510 303
Exploateringsverksamhet 7 603 6 763 8 000 397

Bostadsanpassning 2 959 1 328 2 732 -227

Vindkraft -483 824 0 483
Avfallsverksamhet -268 109 0 268
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Utfall Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhet 2018 2017 2018 utfall/budget

Samverkansnämnd Knivsta Heby 17 221 21 553 18 789 1 568
Politisk verksamhet 153 145 226 73
IT-drift 17 068 21 409 18 563 1 495

Socialnämnd 287 435 300 173 287 010 -425
Politisk verksamhet 1 196 1 333 1 226 30

0
Flyktingmottagande -1 672 14 393 762 2 434
Arbetsmarknadsåtgärder 2 073 2 431 3 313 1 241

0
Vård och omsorg enligt SOL och HSL 111 927 122 655 126 432 14 505
Vård och omsorg, hemtjänst 44 329 40 588 39 442 -4 887
Vård och omsorg enligt LSS och SFB 66 157 62 013 65 899 -258
Färdtjänst och riksfärdtjänst 4 870 4 075 3 563 -1 307
Förebyggande verksamhet 4 482 5 421 4 250 -232
Individ- och familjeomsorg, vård o stöd 45 811 40 095 33 073 -12 738
Individ- och familjeomsorg, försörjn.stöd 8 262 7 169 9 050 788

Utbildningsnämnd 663 956 603 113 666 600 2 644
Politisk verksamhet 938 1 314 1 273 335

Kulturskola 5 330 3 397 4 738 -592
Ungdomsverksamhet 3 754 3 390 3 679 -75

Förskola 186 846 170 801 202 529 15 683
Grundskola 361 108 330 664 353 929 -7 179
Grundsärskola 8 885 8 978 10 326 1 441
Gymnasieskola internt 5 544 5 363 7 936 2 392
Gymnasieskola externt 79 137 69 506 71 177 -7 960
Gymnasiesärskola 4 961 3 693 4 043 -918
Vuxenutbildning 3 669 3 072 3 764 95
Svenska för invandrare 3 783 2 936 3 206 -577

Bygg- och miljönämnd 12 349 9 310 10 380 -1 969
Politisk verksamhet 1 027 1 080 1 178 151

Stadsbyggnad 6 215 4 536 6 010 -205
Miljö- och hälsoskydd 4 864 3 608 2 932 -1 932
Trafik 243 86 260 17

Revision 901 831 848 -53

Överförmyndare 1 513 1 192 1 358 -155

Valnämnd 759 16 500 -259

SUMMA NETTOKOSTNAD 
STYRELSER OCH NÄMNDER 1 127 291 1 066 680 1 141 155 13 865

Finansförvaltningen -1 108 960 -1 058 351 -1 146 559 -37 599
Nettokostnad finansförvaltning -49 724 -52 097 -18 382 31 342
Skatteintäkter -909 003 -857 854 -921 213 -12 210
Kommunalekonomisk utjämning -131 538 -114 128 -129 964 1 574
Finansiella poster -15 289 605 -14 000 1 289
Exploatering -3 406 -34 876 -63 000 -59 594
RESULTAT KOMMUNEN -18 331 -8 329 5 404 -23 734
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PERSONALBOKSLUT   
 
PERSONALSTRUKTUR  
Knivsta kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen med drygt 1000 
månadsanställda medarbetare. Till detta antal kommer ett hundratal timanställda som förlägger sin 
arbetstid inom kommunen helt eller delvis under kortare och längre perioder. En timanställning utgör 
också en bas för rekrytering till kommande vakanser.   

Antal årsarbetare 
Den 31 december 2018 hade Knivsta kommun 996 årsarbetare. Antalet årsarbetare har ökat med 7 
årsarbetare sedan motsvarande tidpunkt föregående år - en förhållandevis låg ökning med mindre än 
1 procent. Motsvarande ökning året dessförinnan var 4,1 procent, det vill säga skillnaden mellan 
antalet årsmedarbetare 2017 jämfört med 2016. 
  

  
 

Antal månadsanställda  
Antal månadsanställda i Knivsta kommun var 1056 medarbetare vid årsskiftet 2018/2019. Antalet 
månadsanställda inkluderar även anställda under tidsbegränsade former. 
 
Samtliga månadsanställda     

Kontor Total 2016 Totalt 2017 
Totalt 
2018 

Bygg och miljö 28 33 22 
Ekonomi 14 15 15 
HR 3 3 3 
Kommunledningskontoret 82 86 96 
Kultur och fritid 43 45 52 
Samhällsbyggnadskontoret 24 26 33 
Utbildning 556 562 578 
Vård och omsorg 263 281 257 
Summa 1013 1051 1056 

 

  

2016 2017 2018 Kvinnor Män 
Bygg- och miljökontoret 28 32 22 9 13
Ekonomikontoret 14 15 15 11 4
HR-kontoret 3 3 3 2 1
Kommunledningskontoret 77 80 91 63 28
Kultur- och fritidskontoret 34 36 39 27 12
Samhällsbyggnadskontoret 
inkl. mark och exploatering 23 26 33 20 13
Utbildningskontoret 531 540 559 475 84
Vård- och omsorgskontoret 240 258 234 196 38
Totalt 950 989 996 803 193

Andel 2018Antal årsarbetare



 74 

Fördelning tillsvidareanställda  
Som framgår av tabellen nedan så utgör medarbetarna på Utbildningskontoret drygt hälften (53,7 
procent) av kommunens årsarbetare. Vård- och omsorgskontoret är det nästa största kontoret, där 
25,7 procent av kommunens årsarbetare återfinns. Att slutsumman avviker från antalet 
månadsanställda beror på att gruppen tillsvidareanställda inte omfattar personer med tidsbegränsade 
anställningar. 
 

 

 
Könsfördelning  
En betydande majoritet av kommunens årsarbetare är kvinnor – cirka 80 procent. Detta förhållande 
har varit relativt konstant sedan flera år tillbaka. De flesta (60 procent) av de kvinnliga medarbetarna 
återfinns inom Utbildningskontoret. Även de flesta av de manliga medarbetarna, 43 procent, arbetar 
inom Utbildningskontoret. 
 
Könsfördelning i % 2016 2017 2018  
Män 19 20 19,4  
Kvinnor  81 80 80,6  

 

Kommunens vanligaste befattningar  
Den största andelen medarbetare arbetar inom Utbildningskontoret (791 medarbetare) och har sin 
anställning inom skola och barnomsorg. En annan stor grupp återfinns inom Vård- och 
omsorgskontoret, där undersköterskor och vårdbiträden utgör den vanligaste befattningen (196 
medarbetare). Noteras bör att flera av dessa medarbetare arbetar deltid, främst inom vården, varför 
antalet inte ska förväxlas med begreppet årsarbetare. 
 

 

  

Kontor 2017 2018
HR 0,4 0,3
Ekonomi 1,5 1,4
Bygg och miljö 2,5 2,3
Samhällsbyggnad 2,8 3,1
Kultur och fritid 4,2 4,7
Kommunledningskontoret 10 8,5
Vård och omsorg 27,8 25,7
Utbildning 52,8 53,7
Totalt antal tillsvidare 919 924

Vanligaste befattningarna 2017 2018
Lärare - alla kategorier 390 387
Barnskötare 295 313
Undersköterska 114 121
Förskolelärare 100 91
Vårdbiträde 99 75
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Sysselsättningsgrad  
En viktig del i en trygg anställning är möjligheten att arbeta heltid. Kommunsverige arbetar med att få 
så många som möjligt i heltidsarbete i projektet Heltid som norm. Knivsta kommun påbörjade detta 
uppdrag under år 2018, i nära samarbete med lokala företrädare för Kommunal. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden ligger för hela kommunen på 94 procent - samma nivå som år 2017. Ungefär 
hälften av kontoren hade år 2018 utökat den genomsnittliga sysselsättningsgraden jämfört med år 
2017. 
 

 

 

Vård- och omsorgskontoret är det kontor som har flest deltidsanställda i Knivsta kommun. Där arbetar 
53 procent heltid (samma andel år 2017), medan åtta procent arbetar mindre än 75 procent (andelen 
var tio procent år 2017) . Övriga 39 procent av medarbetarna (37 procent år 2017) arbetade mellan 75 
och 99 procent. På Vård- och omsorgskontoret är den största andelen medarbetare verksamma inom 
hemtjänst och äldreboende, där det traditionellt sett finns många deltidsanställda. 

Timavlönade medarbetare 
Antalet timanställda är relativt konstant i förhållande till år 2017, det vill säga drygt 100 årsarbetare. 
Noteras att detta inte är antal personer, utan är omräknat i årsarbetare. Det innebär att såväl få som 
många arbetstimmar slås samman till årsarbetartal och därför omfattar fler personer än angivna siffror. 
Dessutom kan noteras att fördelningen kvinnor visavi män följer månadsanställdas könsfördelning 
med cirka tio procents avvikelse. Kvinnor utgör här 70 procent och män 30 procent av andelen 
timanställda på årsarbetsnivå. 
 

 

 
  

Kontor 2016 2017 2018
Bygg- och miljökontoret 99,3 97 100
Ekonomikontoret 98,6 99 100
HR- kontoret 100 100 100
Kommunledningskontoret 94 93 94
Kultur- och fritidskontoret 80 80 75
Samhällsbyggnadskontoret 97 98 97
Utbildningskontoret 95 96 97
Vård- och omsorgskontoret 90 91 91
Hela kommun 93 94 94

Hela kommunen Andel 2017 Andel 2018
Heltidsanställningar 74% 76%
Deltidsanställningar 75 - 99% 17% 16%
Deltidsanställningar 1 - 74% 9% 8%

Timavlönade årsarbetare 2016 2017 2018
Kvinna 75,1 73,41 75
Man 31,94 30,17 33,4
Totalt 107,05 103,58 108,4
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PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING  
De närmaste åren kommer offentlig sektor att ha ett stort behov av ersättningsrekrytering, till stor del 
beroende på stora pensionsavgångar. Dessutom ligger Knivsta i en tillväxtregion med stark 
konkurrens om medarbetare. Roller inom det pedagogiska området (lärare, förskollärare) liksom inom 
vård (sjuksköterskor) och omsorg (socialsekreterare) är inte bara svåra att rekrytera, de är dessutom 
lättrörliga och omsättningen är en utmaning. Utöver dessa grupper ser kommunen svårigheter att 
attrahera specialistkompetens. Ambitionen är att kompetenta medarbetare inom kommunen ska 
känna framtidstro och en vilja att kvarstå i sin anställning, alternativt se möjligheter att gå vidare inom 
kommunens verksamheter.  

Genom att förstärka arbetsgivarvarumärket, som bygger på våra gemensamma värderingar 
delaktighet, engagemang och tydlighet, blir vi tydligare med vad vi är och står för. Att attrahera betyder 
även att få kompetenta medarbetare som redan nu arbetar i kommunen och bidrar med goda resultat 
att vilja stanna kvar. 

Kommunens åldersstruktur  
Åldersfördelningen inom Knivsta kommun är relativt konstant. 74 procent av medarbetarna är i 
åldrarna 30 - 59 år enligt en normalfördelningskurva.  
 

 

Pensionsavgångar inom de olika kontoren  
Under kommande år (inkluderat år 2019) beräknas totalt 87 tillsvidareanställda medarbetare avgå 
med pension, med beräknad avgång vid 65 års ålder. Av kommande pensionsavgångar står 
Utbildningskontoret för drygt en tredjedel av dessa (36 procent).  
 

 

  

Ålderspann 2016 2017 2018
-29 13 15 14
30-39 26 26 27
40-49 26 26 26
50-59 21 21 21
60- 14 12 12
Totalt antal medarbetare 1013 1051 1056
Procentuell fördelning av anställda i åldersintervaller

Befattningsgrupper 2019 2020 2021 2022 2023
Lärare 4 5 3 8 1
Barnskötare 1 2 3 3
Vårdpersonal 1 2 3 5
Förskolelärare 1
Chefer 2 5 4 2 2
Kök 2 1 1
Övriga 4 6 4 11 1
Totalt 11 19 17 28 12

Kända pensionavgångar utifrån 65 års ålder 
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Personalomsättning  
Personalomsättning är ett mått på rörlighet. Måttet baseras på månadsanställda medarbetare som 
börjat eller slutat. Detta ger ett värde på hur stor andel av den samlade kompetensen som har bytts ut 
under mätperioden. Kommunen använder sig av Nyckeltalsinstitutets definition av 
personalomsättning. Det betyder att vi söker ut det lägsta talet av dem som börjat eller slutat under 
året. Detta tal dividerar vi med antalet anställda vid årets början.  
 

 

Personalomsättningen ökade något under 2018. Många verksamheter har tidsbegränsade 
anställningsförhållanden med vikariat för ordinarie medarbetare. De som har avtalade tidsbegränsade 
anställningar ingår också i denna statistik, vilket medverkar till höga procentsatser. 

 
LEDARSKAP  
Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, utveckla och skapa 
förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete. Kommunens chefer är den förlängda armen för att 
nå detta och en förutsättning för att det ska lyckas. Det är i samspelet mellan chef och medarbetare 
som förutsättningar skapas för en hög verksamhetskvalitet och för en god och utvecklande 
arbetsmiljö. Vi behöver därför tillhandahålla stöd till cheferna i deras dagliga arbete.  

Chefs- och ledarutveckling 
Knivsta kommun bedriver ett strukturerat utvecklingsprogram för chefer med följande aktiviteter:  
▪ Aspirantprogram Ett samarbete mellan Enköping, Heby, Håbo, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar och 
Knivsta kommun.  
▪ Individuell chefsintroduktion Möte med den HR-partner som är kontaktperson inom just detta 
verksamhetsområde. Genomgång av de viktigaste HR-processerna. 
▪ Chefskörkort för nyblivna chefer Ett antal viktiga moment inom ledarskapet som en chef behöver ha 
kännedom om. Exempelvis innehåller det information/föreläsning inom ekonomi, upphandling, 
information och arbetsrätt. 
▪ Mentorsprogram Ett samarbete mellan Håbo, Enköping, Upplands Väsby och Knivsta kommun. 
▪ Chefsträffar fem gånger per år Ett enkelt sätt att samla chefsgruppen i syfte att ge samtliga chefer 
samma information samtidigt. Innehållet under 2018 har fokuserat på det kommunikativa ledarskapet 
och det värderingsarbete som engagerat samtliga kommunens medarbetare. Där har cheferna haft en 
stor roll i att facilitera olika aktiviteter.  
▪ ”Kompetensduschar” Angelägen kunskapspåfyllnad sker löpande i syfte att stödja chefer i deras 
uppdrag. Kompetensduschen innebär specifika punktinsatser kring viktiga delar. Några exempel är 
lönebildning, arbetsskador och tillbud samt samverkansavtalets uppbyggnad och innehåll.  
▪ Digital vägledning i verktyg och system Digitalt verktyg där chefen kan se hur hen ska navigera i 
system, till exempel hur en annons läggs ut och hur ett digitalt anställningsbeslut sätts upp. 
▪ Instruktionsfilmer Chefer kan hämta upp kunskap via instruerande filmer. Ett sådant exempel är 
rekrytering, som kan vara en ”sällanaktivitet” för den enskilde chefen. 
 
Chefer i kommunen  
I Knivsta kommun finns 71 chefsbefattningar inklusive biträdande chefer. De flesta återfinns inom 
Utbildningskontoret (27 chefer) och Vård- och Omsorgskontoret (16 chefer). Antal medarbetare som 
rapporterar till chef skiljer sig åt. Utbildningskontorets chefer har flest medarbetare. Övriga kontor inom 
kommunen har lägre antal medarbetare per chef. Effekten blir därför ungefär tolv medarbetare per 
chef i snitt inom Knivsta kommun. Nedan visas diagram över hur många medarbetare har i snitt per 
kontor.  

Personalomsättning 2016 2017 2018
% 22,8 22,1 23,5
Lägsta av börjat eller slutat 177 185 210
Antal anställda början av året 777 836 894



 78 

 

 

*Kommunledning innehåller Kommunledningskontoret, Ekonomi- och HR-kontoren samt Mark- och 
exploatering. 

Könsfördelning chefer 
En beräkningsgrund för att mäta jämställdhet i kommunen är ledarskapsindex, det vill säga se hur 
andelen kvinnor i Knivsta kommun följer andelen kvinnor i hela organisationen. Ledarskapsindex 2018 
är 0,94, det vill säga andelen kvinnliga chefer speglar till 94 procent andelen kvinnliga medarbetare 
inom kommunen. Under 2017 var ledarskapsindex 1,0 och för 2016 landade detta index på 0,91. 
Ledarskapsindex har växlat mellan åren och ambitionen är att könsfördelningen chefer visavi 
medarbetare ska spegla varandra. 
 

 

  

Antal medarbetare i genomsnitt per chef 
Kontor 2017 2018
Bygg och miljö 11 7
Kommunledning 8 14
Kultur och fritid 5 7
Samhällsbyggnad 5 6
Utbildning 22 23
Vård och omsorg 17 16

Procentuell fördelning 
mellan kön 2016 2017 2018
Kvinnor 73 80 75
Män 28 20 25
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LÖN  
En välbalanserad lönepolitik är ett viktigt styrmedel och ska bidra till en förbättrad effektivitet och 
produktivitet i verksamheterna. Det är en dialog mellan chef och medarbetare kring mål, förväntningar 
och krav, i förhållande till uppnådda resultat som ska resultera i en lön. 

Kommunens lönepolitik 
Lönen ska ha en central betydelse för att stimulera och bidra till verksamhetens utveckling. Den ska 
vara individuell och differentierad och sättas utifrån arbetsuppgifterna, resultatet, individens samlade 
kompetens och hens förmåga att uppfylla lönekriterierna. Lönen ska kunna vara av strukturell och 
strategisk betydelse samt sättas utifrån kända lönekriterier. 
 
Löneöversyn  
Det totala löneutfallet i löneöversynen för samtliga medarbetare år 2018 landade på 2,42 procent, där 
en särskild satsning på pedagogisk personal, socialsekreterare samt vissa specialistfunktioner ingick.  
 
Medianlöner  
Kommunen följer kontinuerligt löneläget i regionen och kan konstatera att Knivsta kommun ligger i 
nivå med flertalet andra kommuner i närområdet. I vissa fall ligger kommunen något lägre och i andra 
fall har satsningar gjorts som gör att kommunen ligger relativt sett bra till i konkurrensen vad gäller 
lönesättning. Den största satsningen under senare år har gjorts på pedagogisk personal (lärare, 
förskollärare, fritidspedagoger, rektorer och förskolechefer), liksom på grupper där stor konkurrens på 
arbetsmarknaden råder i regionen.  
 

 

Kvinnors medianlön utgör 96 procent av männens i Knivsta kommun. Året dessförinnan (år 2017) var 
skillnaden 1,01 procent till kvinnors fördel.  

 

Kvinnliga chefers medianlön i förhållande till männens utgör 97,5 procent. Utvecklingen är marginellt  
bättre sedan 2017 då samma förhållande var 96,9 procent.    

Lönekartläggning 
Lönekartläggning genomförs årligen. Vid senaste kartläggningen upptäcktes inga osakliga 
löneskillnader vid genomgången. Hade osaklighet på grund av kön visat sig skulle fördjupad analys 
skett och handlingsplan upprättats.    

Medianlön 2016 2017 2018
Kvinnor 28 650 29 650 30900
Män 28 300 29 400 32300

Medianlön 2016 2017 2018
Kvinnliga chefer 46 000 48 200 49 250
Manliga chefer 45 900 49 750 50 500
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Arbetsmiljö och hälsa  
Knivsta kommun arbetar aktivt med hälsofrågor, såväl proaktivt som reaktivt.  
 
Proaktivt: Ett arbete med att förebygga ohälsa (dialog och goda relationer på arbetsplatsen). År 2018 
infördes omtankessamtal, som är samtal med fokus på medarbetarens hälsa och arbetsmiljö. 
Omtankessamtal sker efter tre sjuktillfällen inom senaste sexmånadersperioden. Avsikten är att 
upptäcka ohälsa på ett tidigt stadium samt förkorta eventuell sjukskrivning. 
 
Reaktivt: Fokus på att rehabilitera och återställa hälsa (bidra till återgång i en hälsosam arbetsmiljö). 
Här finns ett tätt samarbete med Knivsta kommuns företagshälsovård. 
 
Sedan tidigare har Knivsta kommun ett strukturellt rehabiliteringsverktyg (ADATO) där cheferna får 
signal när medarbetare har uppnått sex sjuktillfällen per den senaste tolvmånadersperioden. Sedan 
2018 får cheferna även signal i enlighet med omtankessamtalets modell (nämnd ovan). Verktyget 
omfattar noteringar från dessa samtal, i samband med att signal inkommit efter tre respektive sex 
sjuktillfällen.  
 
Utöver detta verktyg används KIA - kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och 
hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön. KIA används även vid skyddsronder, då 
systemet ger stöd i att utföra riskanalyser. 
 
Under år 2017 infördes ett förtydligat fokus på proaktivt hälsoarbete. En sådan åtgärd är att en tidigare 
rehabiliteringsfond omvandlades till arbetsmiljöfond. Denna fond är ett slags ”intern försäkring” där 
medel avsätts till åtgärder inom hälsoområdet. Fondens medel används till kostnader som 
verksamheter har för framåtsiktande och förebyggande insatser. Avsikten är att kunna agera innan 
ohälsan ökar, det vill säga inom områden där vi redan nu ser eventuella risker. 

Under år 2018 infördes MedarbetarPulsen - ett nytt verktyg för medarbetarundersökningar i 
kommunen. MedarbetarPulsen är ett forskningsbaserat verktyg med ursprung i svensk 
arbetslivsforskning kring prestation och hälsa. Resultatet från MedarbetarPulsen analyseras av 
arbetsgruppen och handlingsplaner tas fram, som sedan löpande kan följas upp med nya mätningar. 
Minst en gång per år sker en kommungemensam mätning. Däremellan kan arbetsgrupperna själva 
välja den undersökningstakt som passar den egna verksamheten.  

Knivsta kommun ingår också i den landsöverskridande mätningen HME (Hållbart 
Medarbetarengagemang), som hålls samman av SKL. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kvalitetssäkringssystem för arbetsmiljön. Systematiken  
utgör en hjälp för varje verksamhet att på ett strukturerat och systematiskt sätt ringa in och åtgärda 
områden som kan ha negativ inverkan på medarbetarnas hälsa både fysiskt och psykiskt. 
För att stödja chefernas uppdrag i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utges årligen en så kallad 
arbetsmiljöalmanacka. I denna almanacka finns: 

▪ Aktuellt för månaden i form av kompetensduschar och andra utbildningsinsatser 
▪ Månadens uppdrag för chefen att utföra  
▪ APT-tema, där det ges tips om vad som är lämpligt att ta upp inom arbetsmiljöområdet vid en 
arbetsplatsträff  
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Sjukfrånvaro  
Knivsta kommun har som mål att ha en sjukfrånvaro som är lägre än 5,5 procent. Senast detta mål 
uppnåddes var år 2014. Därefter har sjukfrånvaron ökat fram till år 2017 (5,9 procent) för att under 
2018 öka till  6,7 procent.   
 
Många av kommunens medarbetare har uppdrag där de möter många människor, och det är naturligt 
att utsättas för smitta. Att däremot bli sjuk av sin arbetsmiljö ska, om så sker, tas på allvar. Inom detta 
område finns upparbetade rutiner och verktyg samt stöd från interna och externa parter. 
 

 

Största andelen sjukfrånvaro under år 2018 hade Bygg- och Miljökontoret (11,4 procent ), följt av 
Vård- och omsorgskontoret (8,3 procent). Lägst sjukfrånvaro hade HR-kontoret (2,5 procent) och 
Kultur- och Fritidskontoret (1,8 procent).  

Sjukfrånvaro i % 2016 2017 2018 
Uppsala 
län 2018 

Sjukfrånvaro > 50 år  7,4 7,1 8,9 8,2 
Sjukfrånvaro  30-49 år 5,5 5,2 5,6 6,7 
Sjukfrånvaro < 29 år 5,4 5,4 5,8 6,8 
Sjukfrånvaro kvinnor 6,5 6,4 7,3 7,9 
Sjukfrånvaro män  4,9 4,1 4,7 4,6 
Långtid > 60 dagar  33,2 33,3 33,2 41,2 
Total sjukfrånvaro 6,1 5,9 6,7 7,3 

 
Tabellen ovan visar att långtidssjukskrivningar utgör den större delen av kommunens sjuktal. Andelen 
långtidssjukskrivna har varit relativt konstant över senaste åren. Här återfinns kvinnliga medarbetare 
och medarbetare från 50 år och uppåt.  
 
I jämförelse med övriga kommuner i Uppsala län (år 2017) ligger Knivsta kommuns sjuktal lägre i 
samtliga delar.  

Under året har Knivsta kommuns fokus legat  på rehabiliteringsinsatser för medarbetare med längst 
sjukfrånvaro. Så kommer det att fortsätta under 2019. 

  

Kontor 2016 2017 2018
Bygg och miljö 5,4 4,2 11,4
Ekonomi 2 1,5 3,1
HR 1,4 0,4 2,5
Kommunledningskontoret 7,5 4,1 4,4
Kultur och fritid 2,2 2,9 1,8
Samhällsbyggnadskontoret 3,8 5,3 4,2
Utbildning 6,6 6,6 6,8
Vård och omsorg 6,1 6,15 8,3
Totalt i kommun 6,1 5,9 6,7
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Friskvård  
Knivsta kommun har ett historiskt välfungerande friskvårdsarbete. Under 2018 fick de tidigare 
friskvårdsombuden, som har hög representation ute i verksamheterna, nytt namn och benämns 
numera hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratörerna bidrar till att stötta sina arbetskamrater i att främja, 
bibehålla och stärka hälsa. Hälsohuset bidrar i sin tur till att inspirera hälsoinspiratörerna. 
 
Personalföreningen PersonalGemenskap startade sin verksamhet under året. PersonalGemenskaps 
uppdrag är att genomföra aktiviteter utanför arbetstid. Dessa arrangemang är inte 
verksamhetsanknutna, utan vänder sig till samtliga medarbetare. Detta har visat sig vara en 
uppskattad företeelse som vidareutvecklar vi-känslan i kommunen. 
 
Företagshälsovård 
Under år 2018 kostade Företagshälsovårdens insatser 1,5 miljoner kronor. År 2017 låg kostnaden på 
ungefär samma nivå - knappt 1,6 miljoner kronor. Den största skillnaden mellan de två åren är att 
fokus har förflyttats från rehabiliteringsaktiviteter till förebyggande och främjande insatser. Flera av 
dessa insatser har bedrivits med medel från Arbetsmiljöfonden (se nedan), och med stöd från bland 
andra Företagshälsovården. Ett projekt med sjuk- och friskanmälan har bedrivits för ett antal 
verksamheter i kommunen under året, i samarbete med Företagshälsovården. Det är helt i linje med 
Knivsta kommuns inställning, det vill säga att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa. Att 
agera systematiskt på organisatorisk nivå minskar ohälsan på individnivå. 
 
Arbetsskador och tillbud 
Under 2018 rapporterades 158 tillbud bland kommunens medarbetare. Det är dubbelt så många som 
år 2017 då 80 tillbud anmäldes. De flesta tillbuden år 2018 återfanns inom Utbildningskontoret (71 
stycken) och Vård- och omsorgskontoret (70 stycken). Dessa står tillsammans för 89 procent av 
anmälningarna.  
 
56 tillfällen för olycksfall i arbetet anmäldes år 2018, till skillnad från 2017 då det rapporterades 38 
tillfällen för olycksfall i arbetet. Det innebär en ökning med 51 procent. 29 tillfällen för olycksfall i 
arbetet skedde vid Utbildningskontoret och elva tillfällen i Vård- och omsorgskontorets verksamheter, 
Båda dessa kontor hör till kommunens mest personalintensiva verksamheter. Anmälningssystemet 
KIA implementerades under 2017, och det är positivt att medarbetare alltmer anmäler tillbud och 
olycksfall i arbetet.  
 

Det är angeläget att verka för att minska antalet tillbud och olycksfall i arbetet på ett systematiskt sätt. 
KIA är ett stöd i att få inblick i händelser som sker och där se eventuella mönster som behöver 
avhjälpas. 

Arbetsmiljöfond 
Under året inkom ansökningar till Arbetsmiljöfonden på cirka 1,1 miljoner kronor. Beslut fattades om 
att tilldela 961 000 kronor. Insatserna har främst bestått i handledning samt workshops i exempelvis 
gruppers utvecklingsstadier, förändrat arbetssätt, kommunikationsmönster och stress. Tilldelning har 
också skett för vikariekostnad under återgång från längre sjukskrivningsperiod. 
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MedarbetarPulsen  
Det nya utvecklingsverktyget MedarbetarPulsen implementerades under 2018. Resultatet för Knivsta 
kommun visas i tabellen nedan.  

  

Svarsfrekvensen på 76 procent kan betraktas som ett gott resultat, då detta var ett första tillfälle i ett 
nytt verktyg. På kommunnivå har inga röda staplar noterats i mätningen. Däremot finns en spridning 
inom områdena får respektive utvecklas (markering genom rött utropstecken). 65 procent av de som 
svarat upplever att kommunen har en hållbar prestationskultur, det vill säga resultatet ligger 
sammantaget över värdet 75 vad gäller både villkor för prestation och mänskliga basbehov. Givetvis 
visar olika verksamheter olika resultat. Här pågår ett lokalt utvecklingsarbete. 

Vad gäller HME (Hållbart Medarbetarengagemang) ser utvecklingen ut enligt tabellen nedan, i Knivsta 
kommun och i jämförelse med Uppsala läns kommuner: 

 

Medarbetarengagemang 2014 2016 2018 
Motivationsindex Knivsta kommun 79 79 80 

Uppsala läns kommuner 80 79 79 
Ledarskapsindex Knivsta kommun  79 78 80 

Uppsala läns kommuner 77 78 78 
Styrningsindex Knivsta kommun  78 77 76 

Uppsala läns kommuner 78 77 76 
Totalindex  Knivsta kommun  78 78 79 

Uppsala läns kommuner 78 78 78 
 

Resultatet ovan visar på att Knivsta kommun ligger i linje med övriga kommuner i Uppsala län, med ett 
något bättre resultat i varje index och då främst inom ledarskap.   
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NÄMNDERNAS REDOVISNING 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande: Klas Bergström (M) 
 

Kommunstyrelsen 
Nämnd-budget 2018 Årets Utfall 

Kommunbidrag 107 658 110 535 
Intäkter 44 930 53 028 
Kostnader 152 588 152 630 
Resultat 0 10 933 

 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter 
och ekonomi. Kommunstyrelsen ansvarar också, i egenskap av ägare, för koncernledningen av de 
bolag som kommunen helt eller delvis äger. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd bland annat för 
fritid och kultur samt Kommunledningskontoret. Fastigheter, information och övergripande IT-
verksamhet ingår i kommunstyrelsens ansvar. Kommunstyrelsen är även verksamhetsnämnd för 
måltidsverksamheten samt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 
någon annan nämnd. 
 
Året som gått 
Digitalisering och användning av ny teknik är något som alla verksamheter har arbetat med under 
året, som en del av den ständiga verksamhetsutvecklingen.  
 
Ett utvecklingsarbete vid namn Smartare vardag pågick under året – ett arbete med digitalisering, 
effektivisering och samordning. En e-tjänsteplattform inhandlades i länet och arbete med att ta fram e-
tjänster pågår. Skype installerades liksom ett projekthanteringsverktyg. Den digitala utrustningen ger 
nu möjlighet till politiska möten på distans samt att delta i konferenser och möten utan resor. 
Kontaktcenter införde en besöksregistrering och ett nytt ärendehanteringssystem för att effektivisera 
sin verksamhet. Måltidsverksamheten förenklade flera processer genom digitalisering. 
Ekonomikontoret arbetade också med digitalisering under året. Genom att använda 
ekonomisystemets funktionalitet har ett flertal rapporter och processer kunnat automatiseras. Vidare 
erbjuds nu chefer en app för attestering. 
 
Tillsammans bedöms dessa digitaliseringsinvesteringar medföra tidsvinster i framtiden. 
 
I övrigt sågs kommunens externa webb över under året och ett förarbete pågick inför en ny webb. Den 
beräknas bli lanserad under 2019.  
 
Under hösten 2018 upphandlades en ny leverantör som tar emot leverantörsfakturor. Målet är att detta 
ska förbättra leverantörsfakturaprocessen ytterligare under år 2019. 
 
En tjänst som dataskyddsombud tillsattes under året och nya arbetssätt togs fram.  
 
Beredskapsarbetet och de nya kraven runt civilt försvar har påverkat prioriteringarna under året. Det 
trygghetsskapande arbetet har fått stå tillbaka för det lagstyrda.   
 
För HR-kontoret har fokus legat på att se över struktur och arbetssätt. Årets ledarskapsdagar har 
präglats av kommunikativt ledarskap, där cheferna är en viktig översättare ut i verksamheterna kring 
vad kommunens uppdrag är och hur arbetet ska organiseras. Satsningen på att tydliggöra 
kommunens arbetsgivarvarumärke – våra gemensamma värderingar – landade i slutet av år 2018 i 
värdeorden delaktighet, engagemang och tydlighet. Arbetet med Heltid som norm intensifierades 
under året, med förberedelser för införande av en kommande pilot under 2019. Anställningsbesluten 
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digitaliserades, där beslutet direkt kopplas till HR-systemet. Omtankessamtal lanserades under året 
med intentionen att chefer ska uppmärksamma ohälsa i ett tidigare skede.  
 
I mars fyllde Knivsta bibliotek 90 år. Under 2018 har både antalet besökare och antalet utlån varit 
något färre än år 2017. Förklaringar kan vara att språkkaféet inte längre håller till i bibliotekets lokaler 
och att öppettiderna har minskats med en timme i veckan. En ny tjänst för strömmande filmlån har 
startats. En brukarenkät har genomförts. Biblioteket har sökt och beviljats statliga medel för att 
utveckla tillgänglighet, teknik och utbud. Diskussioner förs med skolan angående skolbiblioteken. 
 
Allmän fritid och allmänkultur är växande verksamheter i kommunen. Ett nytt förslag på organisation 
togs fram under året. Ett konstprogram utformades. Kommunens konstsamling utökades med cirka 
100 konstverk. Idrotts- och fritidsanläggningar omorganiserade arbetsuppgifter för ett bättre flöde. 
Kostnadsfri simskola och subventionerade träningskort för nyanlända erbjöds. Hälsohuset utökade 
simskolan för barn samt startade crawlkurs för vuxna. Statliga medel till simskola för 
förskoleklasselever beviljades och utbudet för seniorer breddades. Tillgänglighetsanpassningar 
anlades vid Särstabadet. En ny skateramp invigdes i Alsike. 
 
Arbetet runt Knivsta Centrum för idrott och kultur pågår för fullt. En hemsida är på plats, fast konst och 
restaurangentreprenör har upphandlats och ett skyltprojekt har tagits fram. Olika projektgrupper 
arbetar med organisation, översyn av bokningssystem, modell för föreningsbidrag, prissättning av 
lokaler och programsättning av scenkonstlokal. Ett flertal studiebesök arrangerades under året, 
konferenser bevistades, föreningsmöten anordnades och visningar genomfördes. 
 
Kommunalvalet genomfördes den 9 september 2019. Valresultatet utmynnade i en 
blocköverskridande majoritet, femparti-majoriteten. Den nya konstellationen har förhandlat fram ett 
mandatprogram som kommer att påverka förvaltningen i nya mål och uppdrag med ett tydligt fokus på 
förändringsarbete. Bakgrunden är ett ansträngt ekonomiskt läge där kommunen ska reglera ett 
finansiellt underskott från år 2017 och år 2018, samt en åldrande befolkning som kommer att innebära 
stora utmaningar för alla kommuner i Sverige.  
 
I november beslutade kommunfullmäktige om mål och budget för år 2019. I beslutet fanns en 
skattehöjning med 70 öre. Den ansträngda ekonomin är ett motiv men också ökade kostnader för 
bland annat den nya kultur- och fritidsanläggning Knivsta Centrum för idrott och kultur (Knivsta CIK). 
När anläggningen står färdig kommer den att kosta cirka 30 miljoner kronor om året.  
 
Framtiden  
Enligt kommunallagen ska kommunens finansiella underskott år 2017 och år 2018 vara reglerade 
inom tre år – och detta med minst lika stora överskott som de upparbetade underskotten. Det kommer 
i hög grad att påverka kommunens ekonomi under kommande år. I mål och budget år 2019 ger 
Knivstas politiker ett uppdrag till förvaltningen att bland annat effektivisera processer, nagelfara alla 
kostnader och öka lokaleffektiviteten. Målet är att spara totalt 30 miljoner kronor före mandatperiodens 
slut. 
 
För att klara det kommunala uppdraget i framtiden behöver verksamheterna arbeta vidare med 
digitalisering. Dessutom ställer invånarna större krav på tillgänglighet, e-tjänster med mera. 
Kommunens medarbetare behöver därför få möjlighet till vidareutveckling och arbetsuppgifterna 
kommer till viss del att förändras.  
 
Det nya världsläget innebär ökade krav på krisberedskapen. Civilt försvar är prioriterat och en 
förändrad lagstiftning kommer under våren 2019. De statliga bidragen till kommunerna för det utökade 
arbetet inom området civilt försvar är beräknat utifrån befolkningsmängd, vilket inte kommer att ge 
tillräcklig kompensation för Knivsta kommuns kommande investeringar på området.  
 
Viss rekrytering kommer att behövas. Idag finns tjänster i kommunen som är finansierade enbart till 25 
procent, som arkivarie och jurist. Detta täcker inte de behov som redan finns och som ökar i en 
växande kommun.  
 
Arbetet med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet kommer att ske 
kontinuerligt. Att ”leva” dem i vardagen kräver ansats såväl strategiskt som operativt. En verksamhet 
som orkar vara uthållig i sitt kulturarbete har större möjlighet till högre effektivitet och bättre lönsamhet. 
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Nästa steg kommer att handla om att integrera våra gemensamma värderingar i såväl styrande 
dokument som fastställande av beslut. 
 
I arbetet med ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program har en kultur- och fritidsvaneundersökning 
genomförts under året. Programmet är i sitt slutskede och ska upp för beslut under år 2019. Stort 
fokus ligger på att skapa en organisation som förbereder kultur- och fritidsverksamhet för ett nytt 
arbetssätt i de nya anläggningarna. Ambitionen är att skapa en hållbar prestation och en hög 
nyttjandegrad vad gäller kompetens, resurs och lokaler. Ett fortsatt intensivt arbete i de olika 
delprojekten inom Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) pågår, där en ny prissättningsmodell och 
ny föreningsbidragsmodell kommer att presenteras för politiken.  
 
 
Politisk verksamhet  
 
Kommunbidrag 8 726 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 8 010 
Resultat 716 
 
Kostnaderna omfattar kommunstyrelse och valberedning inklusive arvoden, samt bidrag till de 
politiska partierna. De inkluderar även vissa personalkostnader för förvaltningspersonal.  
Kommunstyrelsen har sammanträtt vid elva tillfällen under året, varav tre varit extrasammanträden.  
 
 
Näringsliv och marknadsföring  
 
Kommunbidrag 1 781 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 1 234 
Resultat 547 
 
Näringslivsansvarig arbetar mot det befintliga näringslivet och samordnar näringslivsfrågorna inom 
kommunen. Resultat för näringsliv och marknadsföring per sista december var ett överskott på 
547 000 kr. Halvtidstjänsten som näringslivssamordnare var vid årets början inte tillsatt, vilket 
medförde att lönekostnader och omkostnader inte nådde upp till den budgeterade nivån. 
 
Knivsta tappar i Nöjd Kund Index-mätningen (NKI) av upplevd service i myndighetsutövning, men 
förbättrar sitt resultat i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet och placerar sig där bäst i 
länet med plats 33 av 290. Flera samarbeten med aktörer har genomförts under året, riktade insatser 
för besöksnäringen har inletts och antalet mötesarenor har utökats. Till exempel genomfördes en 
näringslivsgala i samarbete med lokala företag och organisationer. 
 
 
Budget- och skuldrådgivning  
 
Kommunbidrag 165 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 183 
Resultat - 18 
 
Verksamheten har köpts av Uppsala kommun. Knivstaborna har fått den rådgivning de efterfrågat. 
 
 
Serveringstillstånd 
 
Kommunbidrag 55 
Övriga intäkter 142 
Kostnader 168 
Resultat 29 
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Verksamheten omfattar tillsyn och utfärdande av serveringstillstånd. Samverkan sker med polisen och 
Skatteverket. Kommunstyrelsen har beslutat om en tillsynsplan för områdena alkohol, tobak, folköl och 
receptfria läkemedel.  
 
 
Konsumentrådgivning  
 
Kommunbidrag 253 
Övriga intäkter 20 
Kostnader 211 
Resultat 62  
 
Konsumentrådgivningen ingår som en del av kommunens kontaktcenter. Uppdraget innebär att ge råd 
och stöd samt information till medborgarna om de rättigheter och skyldigheter som konsumentlagarna 
anger, att medverka i olika aktiviteter för att informera om dessa samt att medla mellan konsumenter 
och näringsidkare. Konsumentrådgivningens resultat per sista december var ett överskott på 62 000 
kronor. 
 
 
Räddningstjänst  
 
Kommunbidrag 14 294 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 14 540 
Resultat - 246 
 
Räddningstjänsten i Knivsta kommun sköts av kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Förbundet 
består av Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla och Upplands Bro kommuner. 
Brandkåren Attunda är en resurs vid planering och genomförande av utbildning och övning för Knivsta 
kommuns krisorganisation. Knivsta kommuns andel av förbundet uppgår till 7,6 procent. Det är en 
stigande andel eftersom kommunen växer fortare än övriga medlemskommuner.  
 
 
Totalförsvar och samhällsskydd  
 
Kommunbidrag 985 
Övriga intäkter 526 
Kostnader 1 111 
Resultat 400 
 
Totalförsvar och samhällsskydd avser del av tjänst inom området beredskap och säkerhet. Området 
ökar successivt och nya uppdrag tillkommer från centrala myndigheter, bland annat inom civilt försvar, 
säkerhetsskydd och krigsorganisation/krigsplacering.  
 
Verksamheten totalförsvar och samhällsskydd har under året fått ett tillfälligt ökat anslag på 600 000 
kronor. Verksamhetens utfall är ett överskott på 400 000 kronor. Anledningen är lägre 
personalkostnader som uppkom på grund av att den tillfälliga tjänsten inte lyckades tillsättas och att 
verksamheten därmed saknat resurser för att utföra delar av arbetet.  
 
Vid Länsstyrelsens årliga uppföljning av kommunens ansvar enligt lag 2006:544 om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser erhöll Knivsta kommun godkänt. Beredskaps- 
och säkerhetssamordnaren har utformat flera mötesforum som fått en positiv effekt inom 
samverkansområdet. Planering inför övning Havsörn 2019 har inletts i samverkan med Länsstyrelsen. 
Arbetsprocessen för risk- och sårbarhetsanalysen är beslutad i kommundirektörens ledningsgrupp 
(KDLG) och analysarbetet har startat på förvaltningens samtliga kontor.  
 
 
 
 
 



 88 

Hälsa och hållbar utveckling  
 
Kommunbidrag 555 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 326 
Resultat 229 
 
Arbetet med folkhälsa samordnas av kommunens folkhälsosamordnare. Tjänsten har varit delvis 
vakant under året vilket har medfört ett överskott.  
 
 
Idrotts- och fritidsanläggningar  
 
Kommunbidrag 14 261 
Övriga intäkter 7 474 
Kostnader 18 600  
Resultat 3 135 
 
Idrotts- och fritidsanläggningars resultat blev ett överskott på cirka 3,1 miljoner kronor. Främsta 
anledning till överskottet är att anläggningen Knivsta Centrum för idrott och kultur inte har driftsatts 
under året. Verksamheten har erhållit kommunbidrag för att täcka kostnaderna som anläggningen 
medför.  
 
Verksamhetens intäkter ökade med 18,6 procent jämfört med förgående år. Anledningen till ökningen 
är ett större bidrag på 591 000 kr för simundervisning samt ökade intäkter för utökad simskola, fler 
träningsbesökare och ökad försäljning på Hälsohuset. Verksamhetens största kostnadspost är löner. 
Lönerna utgör 43,7 procent av de totala kostnaderna följt av lokalkostnader (15,3 procent) och 
konsultkostnader (10,3 procent). Verksamheten påfördes upparbetade kostnader under året (cirka 1,2 
miljoner kronor) på grund av det avbrutna projektet Vrå idrott och kultur. Det är en bidragande orsak till 
att konsultkostnaderna blev den tredje största kostnadsposten inom området år 2018.   
 
 
Allmän fritid  
 
Kommunbidrag  3 499 
Övriga intäkter 276 
Kostnader 3 672 
Resultat 103 
 
Allmän fritid redovisade ett överskott på 103 000 kronor för år 2018. Verksamheten fick under året ett 
ökat kommunbidrag på 185 000 kr för utbetalning av ett extra bidrag. Utbetalade bidrag till föreningar 
och stiftelser uppgick till drygt 2,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 32 procent jämfört med 
förgående år. Bortsett från det extra bidraget är ökningen 22 procent. Verksamheten har även fått två 
bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter. Anledningen till verksamhetens överskott är lägre 
lönekostnader. 
 
Bibliotek  
 
Kommunbidrag 8 579 
Övriga intäkter 202 
Kostnader 9 034 
Resultat - 253 
 
Biblioteket redovisar ett underskott på 253 000. Anledningen är att verksamheten påfördes 
upparbetade kostnader på 473 000 kronor för Vrå idrott och kultur (VIK). Utan kostnaden från VIK 
skulle verksamhetens resultat istället ha landat på ett överskott på 220 000 kronor. Verksamheten har 
haft lägre lönekostnader under året till följd av glapp mellan anställningar. Förbrukningskostnaderna 
blev också lägre än den budgeterade nivån. Bibliotekets totala kostnader (bortsett från kostnaden för 
VIK) minskade under året med 0,4 procent. 
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Allmän kultur  
 
Kommunbidrag 1 443 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 1 036 
Resultat 407 
 
Verksamheten allmän kultur har under året fått ett extra kommunbidrag på 160 000 kronor för ett 
digitaliseringsprojekt. Bidraget nyttjades fullt ut och bidrog till verksamhetens överskott på 407 000 
kronor. Den främsta anledningen till överskottet är lönekostnader som blev 188 000 kronor lägre än 
budgeterat. I takt med att Knivsta Centrum för idrott och kultur färdigställs ökar arbetet med konsten 
och kulturen i anläggningen och följaktligen är lönekostnaden konterad mot projektet. Verksamhetens 
kostnader för utbetalda bidrag uppgick till 234 000 konor år 2018. Det är en minskning med 36 procent 
jämfört med förgående år. Minskningen av utbetalda bidrag beror på färre ansökningar. 
 
 
Integration 
 
Kommunbidrag 0 
Övriga intäkter 276 
Kostnader 367 
Resultat - 91 
 
Integration redovisar ett underskott på 91 000 kronor. Verksamhetens budget har justerats under året, 
och det erhållna kommunbidraget har omfördelats till andra verksamheter. Verksamhetens 
halvtidstjänst är finansierad av ett bidrag från Migrationsverket. Anledningen till underskottet är att 
kostnaderna blev högre än det erhållna bidraget. 
 
 
Måltidsverksamhet  
 
Kommunbidrag 0 
Övriga intäkter 25 419 
Kostnader 23 657 
Resultat 1 762 
 
Årets överskott beror i huvudsak på intäkter från externa kunder. De externa priserna är 
marknadsmässiga vilket stärker överskottet, men de är samtidigt kortvariga och inget som kan 
förväntas på längre sikt. Den interna prissättningen följer självkostnadsprincipen. 
 
 
Kommunledningskontor  
 
Kommunbidrag 27 499 
Övriga intäkter 1 573 
Kostnader 26 895 
Resultat 2 177 
 
Kommunledningskontoret består av sju verksamhetsområden, varav sex ligger under 
kommunstyrelsen. Verksamheterna avser Kommunikationsenheten, Kontaktcenter, 
Måltidsverksamheten, Nämndsekretariatet, Lokalförsörjningen och Stabsgruppen. IT-enheten låg 
under 2018 under Kommunledningskontoret, men inte under kommunstyrelsen. Stabsgruppen är 
strategiskt övergripande tjänster som dataskyddsombud, jurist, integrationssamordnare, folkhälsa, 
närvård, verksamhetsutveckling IT och informationssäkerhet. Här ligger även tjänsten beredskaps- 
och säkerhetssamordnare. Inom området nämndsekretariat ligger även tjänster som registrator, en 
25-procentig tjänst som arkivarie samt tjänster inom vaktmästeri och service. Verksamheterna inom 
Kommunledningskontoret ska ge god service och stöd internt och externt.  
 
Kommunfullmäktiges alla fyra målområden berör verksamheterna. Verksamheterna arbetar 
kontinuerligt för effektivare processer med stöd i digitala verktyg. Invånarna ska kunna ta del av 
information via webb och andra kanaler 24-7. Kontaktcenter arbetar för hög tillgänglighet och korta 
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svarstider. I mötet med kommunens handläggare ska invånarna mötas av en enkel och god service. 
Interna processer och arbetssätt ses över för att förenklas och samordnas, bland annat genom 
projektet Smartare vardag. 
 
Kommunledningskontoret har erhållit 640 000 kr för Arlandasamarbetet, vilket Knivsta kommun hade 
ordförandeskap för under år 2018. Dataskyddsombud och e-tjänster har kompenserats tillfälligt med 
800 000 kronor, samt verktyg för hantering av personuppgifter med 200 000 kronor. Därtill har tillfälliga 
medel för rondering under sommaren erhållits.  
 
Verksamheten visar på ett positivt resultat då flera projekt är försenade, som e-arkiv, e-tjänsteportalen 
och dokumenthanteringsprojektet. E-tjänsteportalen har varit försenad i leverans och därmed har 
kostnader för systemet och utveckling av e-tjänster uteblivit (420 000 kronor). Arbetet med 
dokumenthantering har påbörjats, men fördröjts. Därmed har kostnader uteblivit (250 000 kronor). 
Tjänster har under året varit vakanta periodvis och det har tagit tid att rekrytera nya medarbetare. Det 
har även varit föräldraledigheter utan vikarie.  
 
 
Lokalförsörjning – fastigheter  
 
Kommunbidrag 8 347 
Övriga intäkter 17 037 
Kostnader 24 003 
Resultat  1 381 
 
Denna post rymmer såväl lokalförsörjningen som Kommunhuset. Årets överskott kan hänföras till 
Kommunhuset och beror dels på en förtätning av arbetsplatserna i huset, dels på det låga ränteläget. 
 
 
Ekonomikontor  
 
Kommunbidrag 9 249 
Övriga intäkter 125 
Kostnader 9 837 
Resultat - 463 
 
Ekonomikontorets roll är dels att stödja och ge råd, dels att granska och följa upp kommunens olika 
verksamheter. Ekonomikontoret består av redovisningsgrupp, förvaltningsekonomer, 
upphandlingsgrupp och ledningsstödsgruppen.  
 
Upphandlingsfunktionen stärktes under året och rymmer nu 3,5 årsarbetare (att jämföra med år 2016 
då denna funktion var endast en tjänst för hela kommunen). Upphandlingsgruppen har genomfört ett 
flertal upphandlingar under året som exempelvis bankupphandling, fordonsupphandlingar och 
driftsentreprenad äldreboende.  
 
Ledningsstödet ansvarar för kommunens internkontroll, uppföljningar och utvärderingar av 
verksamheter, tillsyn av förskola och grundskola samt kommunens styr- och kvalitetsledningssystem. 
Under året har gruppen genomfört en förstudie för ett digitalt stöd för styrning och ledning samt tagit 
fram ett upphandlingsunderlag för ett verktyg.  
 
Redovisningsgruppen har bytt leverantör av konsultstöd för ekonomisystemet samt arbetar för byte av 
e-fakturaoperatör (VAN) under våren 2019. En app för attestering av fakturor har införts. Flertalet 
rapporter sker numera på rapportschema, vilket både effektiverar arbetet och minskar sårbarheten.  
 
Resultatet för året visar ett underskott på 463 000 kronor vilket förklaras av att kostnaden för 
elbilspoolen belastar kontoret med drygt 40 000 kronor i månaden. Alla kommunens verksamheter 
använder bilarna. 
 
 
 
HR-kontor  
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Kommunbidrag 6 439 
Övriga intäkter -38 
Kostnader 5 300 
Resultat 1 101 
 
HR-kontorets utfall per sista december var ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Verksamheten har 
under året fått ett utökat kommunbidrag med cirka 1,8 miljoner kronor för arbete med aktiv 
personalpolitik. Kostnaderna kopplade till aktiv personalpolitik uppgår till drygt 1,2 miljoner kronor, 
vilket medför att 581 000 kronor av verksamhetens överskott går att knyta till denna kostnadspost.  
 
Kostnader för företagshälsovård är den näst största kostnadsposten efter lönekostnader och utgör 20 
procent av de totala driftskostnaderna för HR-kontoret. Kostnaderna för företagshälsovård har minskat 
med 14 procent jämfört med förgående år. En trolig förklaring till de minskade kostnaderna kan vara 
verksamhetens utökade fokus på förebyggande arbetsmiljöinsatser. Även lägre lönekostnader har 
bidragit till HR-kontorets överskott. 
 
 
Facklig verksamhet  
 
Kommunbidrag 1 340    
Övriga intäkter -4 
Kostnader 1 529 
Resultat - 193 
 
Facklig verksamhets utfall per sista december var ett underskott på 193 000 kronor. Kostnaderna är i 
huvudsak lönekostnader vad gäller det fackliga arbetet inom kommunen.  
 
 
Lönecentrum 
 
Kommunbidrag 3 065    
Övriga intäkter 0 
Kostnader 2 917 
Resultat 148 
 
Lönecentrum är en gemensam lönenämnd för kommunerna Knivsta, Älvkarleby och Tierp. Tierp var 
värdkommun under år 2018.  
 
Knivsta kommuns del i Lönecentrum redovisar ett positivt utfall på 148 000 kronor för år 2018. 
Överskottet beror på att kommunens medlemsgift blev lägre än budgeterat.   
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Samhällsutvecklingsnämnden  
Ordförande: Klas Bergström (M) 
 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Nämnd-
budget 

2018 

Årets 
Utfall 

Kommunbidrag 47 952 47 928 
Intäkter 44 064 47 004 
Kostnader 92 016 90 560 
Resultat 0 4 372 

 
Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för långsiktig fysisk och teknisk planering i kommunen samt 
utveckling, drift och underhåll av det offentliga rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår, förutom 
översiktsplan, att som ett led i samhällsplaneringen ta fram handlingsplaner för tematiska områden 
som exempelvis trafik samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Eftersom 
investeringar i framtida och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och 
finansiering ska nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark. 
 
Året som gått 
Fyrspårsavtalet tecknades år 2017 och innebär en väsentligt utökad bebyggelse inom kommunen. 
Planenheten har därför, tillsammans med övriga förvaltningen, påbörjat arbete med 
detaljplaneprogram för västra Knivsta och Alsike. Vidare har enheten sett över rutiner och processer, 
bland annat för utökad publicering och ökad transparens. Planhandboken, som kvalitetssäkrar 
planprocessen, har färdigställts under året. 
 
Under året har Samhällsbyggnadskontoret börjat se över kvaliteten på befintliga cykelparkeringar 
samt möjligheter till att utöka antalet cykelparkeringar nära tågstationen. Gatuenheten har infört ett 
digitalt system för utfärdande av parkeringsanmärkningar i syfte att effektivisera arbetet och underlätta 
uppföljning.  
 
Ett nytt GIS-system för kommunen upphandlades under året. I samband med detta har Gatuenheten 
förberett för att under år 2019 koppla moduler till GIS-systemet. På så sätt kan bland annat 
arbetsprocesser för hantering av grävtillstånd och TA-planer digitaliseras.  
 
Vägvisning av vandringsled i Lunsen och Gredelby hagar utfördes. Föreskrifter och skötselplan för 
naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk togs fram för beslut om bildande av reservat i 
kommunfullmäktige. Ett underlag för lokal åtgärdsplan (LÅP) för Knivstaån har tagits fram. Park- och 
naturenheten har beviljats ett bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) för att meandra 
Pinglaström - en av de prioriterade åtgärderna i den lokala åtgärdsplanen. 
 
Knivsta kretsloppspark med insamling av återbruksprodukter etablerades år 2017. Syftet var att utöka 
insamlingen av återbrukbara produkter. Direkt tömningsregistrering (DTR) har införts för hämtning av 
kärl och säckavfall. DTR förbättrar service och logistik, vilket i sin tur ger en mer kostnadseffektiv 
hämtning av hushållsavfall. 
 
Exploateringsenheten har utarbetat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal. Under året arbetade hela 
Samhällsbyggnadskontoret vidare med en översyn av stadsbyggnadsprocessen, med syfte att 
tydliggöra roller och ansvar samt att säkerställa kvaliteten i arbetet. En projektmodell för 
stadsbyggnadsprojekt har inkluderats för att ytterligare kvalitetssäkra arbetet. 
 
Framtiden 
Kommunen och Samhällsbyggnadskontoret står inför stora utmaningar under många år framöver med 
den utbyggnadstakt som förväntas och är avtalad om. Kontoret behöver arbeta med kontinuerlig 
utveckling av stadsbyggnadsprocessen för att kunna arbeta snabbare, mer effektivt och med högre 
kvalitet. Under 2019 behöver också kontoret utökas något inom flera enheter. Arbetet med 
rekryteringar har påbörjats.  



 93 

Politisk verksamhet  
 
Kommunbidrag 1 543 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 906 
Resultat 637 
  
Kostnaderna för verksamheten består huvudsakligen av arvoden till ledamöter och lön för 
nämndsekreterare. Samhällsutvecklingsnämnden har haft nio sammanträden under året, varav ett 
extra sammanträde. Överskottet beror främst på lägre arvodeskostnader än budgeterat. 
 
 
Gator och vägar  
 
Kommunbidrag 26 070 
Övriga intäkter 6 054 
Kostnader 29 895 
Resultat 2 229 
 
Inför verksamhetsåret fick Gatuenheten ett ökat anslag, utöver indexuppräkningen, på 2,8 miljoner 
kronor för täcka ökade kapitaltjänstkostnader och underhållskostnader. Främsta anledningen till 
överskottet var att kapitaltjänstkostnaderna inte ökade till samma nivå som verksamheten fick 
kompensation för.  
 
Verksamhetens kapitaltjänstkostnader ökade med 7,3 procent (cirka 1 miljon kronor) under år 2018. 
Det är en effekt av att tidigare års beviljade investeringsmedel inte har nyttjats till fullo. Verksamhetens 
största kostnad är just kapitaltjänstkostnader. De utgjorde 52 procent av de totala kostnaden år 2018. 
 
 
Parkering och trafikövervakning  
 
Kommunbidrag -1 938 
Övriga intäkter 2 148 
Kostnader 809 
Resultat -599 
 
Verksamheten redovisar ett negativt resultat på 599 000 kronor. Anledningen till underskottet är att 
kostnaderna för verksamheten ökat sedan föregående år. Kostnadsökningen beror på utökad 
parkeringsbevakning och underhåll av parkeringsautomaterna. Intäkterna växte med 13 procent 
jämfört med förgående år, vilket är en effekt av höjd parkeringstaxa.  
 
 
Parker och naturvård  
 
Kommunbidrag 5 887 
Övriga intäkter 2 783 
Kostnader 8 237 
Resultat 433 
 
Parkverksamheten redovisar ett underskott på 62 000 kronor och naturvårdsverksamheten ett 
överskott på 495 000 kronor. Parkverksamheten är den större verksamheten och sköter kommunens 
parkmark, trädgårdar, granhäckar, diken etcetera. Naturvårdsverksamheten är främst projektbaserad 
verksamhet, samt arrenden och naturskolan. 
 
Anledningen till verksamhetens överskott grundar sig i både högre intäkter och lägre driftskostnader. 
Arrendeintäkterna ökade med 35 procent under 2018. Verksamheten hade också lägre kostnader för 
underhåll och inköp av förbrukningsmateriel jämfört med budget. 
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Teknisk planering 
 
Kommunbidrag 2 768 
Övriga intäkter 20 
Kostnader 2 649 
Resultat 139 
 
Resultatet för teknisk planering är ett överskott på 139 000 kronor. Anledningen till överskottet är 
främst lägre lönekostnader. Samtidigt ökade konsultkostnaden kraftigt. Anledningen var vakanser och 
föräldraledigheter. 
 
 
Bredband  
 
Kommunbidrag 487 
Övriga intäkter 31 
Kostnader 362 
Resultat 156 
 
Under år 2018 fortsatte kommunen arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Målsättningen är 
att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till 100 mbit/sekund år 2020. Bredbandsverksamhetens 
resultat är ett överskott på 156 000 kronor. Anledningen är lägre personalkostnader än budgeterat. 
 
 
Exploateringsverksamhet  
 
Kommunbidrag 8 000 
Övriga intäkter 1 834 
Kostnader  9 437 
Resultat 397 
 
Att exploatera mark innebär att markanvändningen förändras och att bostäder, kontor eller industrier 
byggs. Exploatering sker både på obebyggd mark och genom förnyelse eller förtätning i redan 
bebyggda områden. Projekten befinner sig i olika skeden – i väntan på planbesked, i startskede, 
projekt under samråd och under genomförande. Under året slutfördes endast några mindre 
försäljningar av exploaterad mark i handel- och industriområdet AR. 
 
Exploateringsverksamhetens resultat är ett överskott på 397 000 kronor. Anledningen är främst 
intäkter från plankostnadsavtal vid försäljningar av mark i området AR, vilka uppgick till 1,6 miljoner 
kronor. Kostnaderna var sammantaget lägre jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av att 
kostnaderna för sanering av mark minskade från 5,3 miljoner kronor till 1,4 miljoner kronor.  
 
 
Stadsbyggnad (detaljplaner)  
 
Kommunbidrag 849 
Övriga intäkter 7 001 
Kostnader 7 360 
Resultat 490 
 
Verksamhetens resultat för året är ett överskott på 490 000 kronor. Planenhetens intäkter utgörs 
främst av plankostnadsavtal som tecknas med exploatörer i de olika planprojekten. Ersättningen som 
utgår i enlighet med dessa avtal tas ut vid ett flertal tillfällen under processen. Verksamhetens 
självfinansieringsgrad uppgår till 95 procent - med andra ord kan verksamheten finansiera sina 
kostnader till 95 procent genom intäkterna från plankostnadsavtalen. Anledningen till verksamhetens 
överskott för år 2018 var lägre konsultkostnader och lönekostnader. Det i sin tur beror på minskad 
aktivitet på bostadsmarknaden.  
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Översiktsplan  
 
Kommunbidrag 1 020 
Övriga intäkter 60 
Kostnader 1 417 
Resultat - 337 
 
Resultatet för översiktsplan är ett underskott på 337 000 kronor. Anledningen är att arbetet med 
fyrspårsavtalet startat där detaljplaneprogram för Västra Knivsta är första steget i att förverkliga 9000 
nya bostäder fram till år 2057. Kostnaderna för programmet var högre än budgeterat under året. 
Arbetet med programmet löper fram till år 2021.  
 
 
Strategiskt miljöarbete  
 
Kommunbidrag 510 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 207 
Resultat 303 
 
Resultatet för miljöutveckling är ett överskott på 303 000 kronor. Anledningen till verksamhetens 
överskott är att kostnaderna för projektet att meandra Pinglaström samt provtagningsprogrammet för 
Knivstaån, Storån och Valloxen blev lägre än förväntat. Lönekostnaderna för verksamheten blev 
också lägre än den budgeterade nivån.  
 
 
Vindkraft  
 
Kommunbidrag 0 
Övriga intäkter 9 494 
Kostnader 9 011 
Resultat 483 
 
Verksamheten vindkraft gjorde ett positivt resultat med 483 000 kronor. Den varma och torra 
sommaren medförde att priserna på el och elcertifikat steg. Intäkterna ökade med 32 procent jämfört 
med förgående år. Dock ökade även kostnaderna (13 procent). Intäkterna generas av kommunens 
vindkraftverk och påverkas också av hur det blåser. Vindkraftverket är nu tio år gammalt och bedöms 
vara i fortsatt gott skick.  
 
 
Avfallsverksamhet 
 
Kommunbidrag 0 
Övriga intäkter 17 579 
Kostnader 17 311 
Resultat 268 
 
Avfallsverksamhetens resultat är 268 000 kronor. Några anledningar till det positiva resultatet är 
ökade intäkter och minskade behandlingskostnader av osorterat avfall.  
 
Verksamhetens intäkter ökade med 4,2 procent jämfört med år 2017. En förklaring är att antalet 
abonnenter ökade under året (taxan har varit oförändrad). Verksamhetens totala kostnader ökade 
också - med 1,8 procent jämfört med förgående år. Den största kostnaden var köp av 
huvudverksamhet, som utgjorde 65 procent av de totala kostnaderna för avfallsverksamheten. Köp av 
huvudverksamhet innefattar kostnader för bland annat av behandling av restavfall och slam samt 
kostnader för Knivsta kretsloppspark.   
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Bostadsanpassning  
 
Kommunbidrag 2 732 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 2 959 
Resultat -227 
 
Verksamheten bostadsanpassning är en lagstyrd verksamhet och ekonomin kan påverkas kraftigt av 
större ärenden. Verksamheten redovisar ett underskott på 227 000 kronor för år 2018, och 
anledningen är ett större ärende. Nämnden beviljade i juni totalt 1,4 miljoner kronor i bidrag varav 
cirka 1 miljon kronor har belastat 2018 års verksamhet. Ärendet bedöms vara slutfört under våren 
2019. 
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Samverkansnämnd Knivsta Heby  
Ordförande: Per Lindström (KD) 
 

Samverkansnämnd Knivsta 
Heby 

Nämnd-
budget 

2018 

Årets 
Utfall 

Kommunbidrag 18 563 18 563 
Intäkter 25 920 29756 
Kostnader 44 483 46 824 
Resultat 0 1 495 

 
Samverkansnämnden bildades 1 juli 2015 som en gemensam nämnd för IT-verksamheten i Knivsta 
och Heby kommuner. Knivsta var värdkommun år 2018. Den gemensamma IT-nämnden ansvarar för 
de båda kommunernas IT-drift och IT-strategiska frågor.  
 
De områden som samarbetet omfattar är följande: 

• Hantering av övergripande IT-strategiska och taktiska frågor 
• IT-drift och teknisk IT-utveckling  
• Upphandling och inköp av IT-utrustning 
• Helpdesk/service desk 
• Hantering av telefoni 

 
Ansvaret för frågor kring förvaltning och verksamhets(process)-utveckling samt organisation för 
LIS/informationssäkerhet och hantering av informationssäkerhetsfrågor har legat hos varje kommun. 
 
Den gemensamma nämnden har ansvarat för driften av kommunernas verksamhetssystem och 
program där så har varit avtalat. Det innebär att varje förvaltning/enhet har köpt och ansvarat för sina 
verksamhetssystem. IT-nämnden, SMN, har ansvarat för driften av dessa. Den gemensamma 
nämnden har ansvarat för att ha en övergripande kunskap om vilka verksamhetssystem som används 
i de båda kommunerna samt för att samordna den tekniska driften av dessa på ett kostnadseffektivt 
sätt. Den gemensamma nämnden har även ansvarat för att samordna och planera för att fler 
verksamhetssystem blir gemensamma för de båda kommunerna. Detta har tyvärr varit svårt att 
åstadkomma. 
 
Samverkansavtalet ligger till grund för målstyrningen/uppdraget. 
 
Året som varit 
År 2018 var samverkansnämndens sista verksamhetsår. Nu övergår verksamheten i den nyskapade 
IT-nämnden för fem kommuner Cassiopeia IT. I detta bokslut redovisas ett positivt ekonomiskt resultat 
för båda kommunerna (3,6 miljoner kronor) varav Knivsta kommuns andel av resultatet utgör 1,5 
miljoner kronor. 
 
Årets chefsenkät visar resultatförbättringar inom samtliga områden. Det gör även avtryck i 
sjukfrånvaron som gått ned till 2,5 procent från 5,4 procent år 2017. Det finns mycket kvar att göra för 
att förbättra IT-verksamhetens leverans, men sinnebilden av begreppet IT har förbättrats avsevärt 
under året framför allt i Heby kommun av chefsenkäten att döma. 
 
Efter bytet av leverantör av drift- och supportstöd i november år 2017 från Axians till Advania, samt 
efter en uppstrukturering av IT-enhetens processer, märks en tydlig förbättring i kvaliteten på 
leveransen ut till verksamheterna. IT-enheten har dock fortfarande mycket att jobba med både vad 
gäller processerna och bemötande- och serviceaspekter. 
 
För de grundläggande processerna support, drift och leverans har processerna mellan ”Hebydelarna” 
och ”Knivstadelarna” för IT-enheten stabiliserats. IT-enheten arbetar numera i gemensam process för 
leverans i båda kommunerna. Detta innebär även att fler medarbetare kan hjälpa till och stötta 
varandra. Flertalet av medarbetarna arbetar växelvis i Knivsta och Heby. 
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IT-enheten har infört ett gemensamt support- och ärendehanteringssystem för båda kommunerna. Det 
ger en större möjlighet till att stödja varandra och att kvalitetssäkra arbetet. Installationen har gjorts i 
samverkan med övriga kommuner i Cassiopeiaprojektet. Detta medför att den nya IT-nämnden 
Cassiopeia IT nu får möjlighet till stöd och utbyte med kollegor på de andra orterna. 
 
Under förra sommaren flyttade IT-enheten i Knivsta från Kommunhuset till nyrenoverade lokaler i 
centrala Knivsta. 
 
Det efterlängtade nya avtalet för PC och klienter blev klart under senare delen av våren. Advania är 
kommunens nya leverantör. Man arbetar nu med att ytterligare förbättra sina leveranser till 
verksamheterna. I Knivsta och Heby har till viss del införts ”direktleveranser”. Enheterna förbereds hos 
leverantören för att kunna skickas direkt ut till slutkund. Detta i kombination med ett uppdaterat 
beställningsförfarande gör att processen är helt pappersfri och att flera ”flaskhalsar” byggs bort.   
 
Projektet med IT-värdar på Alsike skola har fortsatt. IT-enheten ser över möjligheterna att tillsammans 
med arbetsmarknadsenheten utöka projektet till fler skolor. Antalet lektioner som startar utan 
teknikstrul har ökat avsevärt. 
 
 
Framtiden 
Från år 2019 upphör samverkansnämnden och en ny IT-nämnd med Tierp som värdkommun tar vid. 
Det nya samarbetet består av kommunerna Östhammar, Knivsta, Heby, Tierp och Älvkarleby. 
Kommunerna har tillsammans över 80 000 invånare och förhoppningen är att den nya IT-nämnden 
ska ge kraft åt en stabil IT-organisation där kostnadsfördelar för IT-drift och utvecklingsprojekt uppnås. 
 
Den gemensamma IT-nämnden kallas Cassiopeia IT. Arbetet med att bygga om tre IT-organisationer 
till en går nu in i en mer praktisk och handfast fas. De tankar och ritningar som arbetades fram under 
senare delen av år 2018 konkretiseras löpande i ett öppet samtal mellan medarbetare och chefer i 
organisationen. Varje måndagsmorgon görs en avstämning via videokonferens.  
 
Under våren 2019 skapas en gemensam support och drift för Tierp, Östhammar och Älvkarleby 
kommuner. Knivsta och Heby har fortsatt partnern Advania som första supportkontakt. 
 
Processen med avtal, upphandlingar, beställningar och leveranser synkroniseras för de fem 
kommunerna. En enhet med partneransvariga som kommer att hålla i detta arbete är under 
uppbyggnad. Rekrytering av två kundansvariga IT till Knivsta och Älvkarleby ska komplettera de tre 
som redan finns i Tierp, Heby och Östhammar. Dessa kommer att arbeta övergripande med att 
förbättra och verksamhetsanpassa IT-organisationens tjänster och leveranser samt fungera som en 
länk mellan Cassiopeia IT, de externa IT-partnerna och förvaltningarna inom kommunerna. 
 
Samarbetet kommer att ge stora ekonomiska fördelar, men initialt kommer tidsinvesteringar att 
behöva göras inom både IT-organisationen och de fem kommunerna vad gäller att sätta upp 
processer och samverkansforum.  
  
 
Politisk verksamhet  
 
Kommunbidrag 226 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 153 
Resultat 73 
 
Nämnden har haft tre möten under året. Nämnden består av tre ledamöter samt ersättare för dessa. 
Ordförande utses från Knivsta kommun. Posten inkluderar även arvoden för Knivsta kommuns 
politiker samt administrativ kostnad. 
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IT (drift och infrastruktur)  
 
Kommunbidrag 18 563 
Övriga intäkter 29 756 
Kostnader 46 824 
Resultat 1 495 
 
Resultatet för samverkansnämndens verksamhet i Knivsta visar ett överskott på cirka 1,5 miljoner 
kronor. Det inkluderar också kostnader för utrangeringar av äldre anläggningstillgångar samt ökade 
hyreskostnader. Under året har kostnaderna för konsulter samt för extern IT-drift minskat och är de 
främsta bidragande orsakerna till ett förbättrat resultat. Det har möjliggjorts av de tidigare årens stora 
investeringar i IT-infrastruktur samt avveckling av de gamla serverplattformarna. Det externa 
konsultbehovet har minskat under året tack vare inhyrd personal från de nya samarbetskommunerna 
inom Cassiopeia (Tierp, Älvkarleby, Östhammar). 
 
Kostnaderna i avtalet med Microsoft gällande kommunens centrala licenser för servrar, databaser 
med mera sjönk från cirka 4,1 miljoner kronor till 2,8 miljoner kronor under året. 
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Socialnämnden  
Ordförande: Göran Nilsson (M) 
 

Socialnämnden 

Nämnd-
budget 

2018 

Årets 
Utfall 

Kommunbidrag 287 011 292 826 
Intäkter 65 245 76 975 
Kostnader 352 256 364 411 
Resultat 0 5 390 

 
Socialnämnden ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst 
och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar 
nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva, liksom de 
åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.  
 
Året som har gått 
När kommunen växer behöver individ- och familjeomsorgverksamheten byggas ut. Det gäller framför 
allt myndighetsutövningen men även öppenvård för barn, unga och vuxna med sociala problem. 
Antalet insatser under året har ökat där barn, unga och vuxna med redan pågående stöd har visat sig 
ha mer komplexa behov. Det har medfört högre placeringskostnader än vad nämnden hade i sina 
budgetramar. För att möta detta ökade behov har verksamheten strukturerat om arbetet och infört 
ytterligare nyckelpersoner som kan stötta socialsekreterarna i deras dagliga arbete.  
 
Ett problem inom äldreomsorgen är bristen på platser i särskilt boende och korttidsplatser för framför 
allt personer med demenssjukdom. Socialnämnden har från och med 2016, med stöd av statliga 
medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen, byggt upp ett hemtagningsteam som kallas trygg 
hemgång. Syftet är att ge äldre en möjlighet att efter sjukhusvistelse kunna känna sig trygga i det 
egna hemmet. Behovet av trygg hemgång aktualiserades då lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (2017:612) trädde i kraft den 1 januari 2018. Även brukare/ patienter inom 
psykiatrin omfattas av denna lag. Då det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen försvinner från och med år 2019 kommer kommunen att tvingas avveckla insatsen 
trygg hemgång. 
 
Inom e-hälsa och digitalisering har diskussionen fortsatt om utvecklingen av ny teknik inom nämndens 
verksamhetsområde samt införande av e-tjänster för att underlätta kommunikationen med brukare och 
klienter. Utöver extra tilldelade resurser för digitalisering har nämnden även erhållit statliga medel för 
införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 
 
Exempel på vad som har genomförts under 2018 med hjälp av de extra tilldelade resurserna är: 
 

• Dialog med medarbetare - vad medarbetare ser att verksamheten kan göra annorlunda 
• Identifiering av testpersoner till tekniska lösningar 
• Test av trygghetskamera  
• Upphandling av matleverans via en beställningsportal på webben 
• Införande av Skype i kommunikation mellan verksamheter samt i brukarens hem 
• Införande av trygghetslarm på särskilt boende med röstlarm, dörrlarm och smitlarm, samt 

internt akutlarm 
• Införande av ID-lock smart – hotell-lås  
• Arrangemang av tre workshops kring förändrade behov hos brukarna vilket ger behov av nya 

slags tjänster från kommunen 
• Förstärkt Wi-Fi på särskilt boende samt gästnätverk för brukare på nämndens eget särskilda 

boende  
• Införande av elektronisk redovisning till försäkringskassan  
• Inköp av tekniska hjälpmedel   
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Under år 2018 har nämnden arbetat med att anpassa verksamheten för mottagandet för 
ensamkommande barn dels till det förändrade antalet anvisade ensamkommande ungdomar som är 
kommunens ansvar, dels till Migrationsverkets ersättningsystem som trädde i kraft 1 juli år 2017. Den 
1 januari 2018 ansvarade nämnden för 54 ensamkommande ungdomar. Vid årets slut var antalet 29 
ungdomar.   
 
Under året avvecklade nämnden kommunens två HVB-hem i egen regi. De två HVB-hemmens 
tidigare utslussverksamheter omstrukturerades till ett stödboende för både ensamkommande 
ungdomar och andra ungdomar i Knivsta. Som vid alla större verksamhetsförändringar uppstår oro 
och påfrestningar bland personalen. Ett flertal personer blev erbjudna tjänster inom nämndens eget 
verksamhetsområde. Det har även förekommit att de anställda har beretts arbete inom övriga kontor i 
kommunen. En handfull blev övertaliga. Nämndens ökning av sjukfrånvaron på 1,99 procent har efter 
analys härletts till dessa förändringar.  
 
I december år 2017 beviljade socialnämnden föreningen 18 plus ett bidrag på 350 000 kronor för 
perioden december 2017 till juni 2018. Föreningen har åtagit sig att möjliggöra för ensamkommande 
unga 18 år eller äldre, och som befinner sig i asylprocessen, att leva och rota sig i kommunen. 
Därefter har nämnden, ur de statliga medel från det tillfälliga kommunstödet som tilldelas till 
socialnämnden, överlåtit åt kommunstyrelsen att ge föreningen 18plus ett föreningsbidrag på 200 000 
kronor. 
 
Mottagandet av anvisade till kommunen enligt bosättningslagen följer den plan som är uppsatt. Under 
år 2018 anvisade Migrationsverket 48 personer till Knivsta kommun. År 2019 planeras 30 personer 
anvisas till kommunen enligt bosättningslagen. Behovet av lägenheter blev tillgodosett under år 2018.  
Flyktingsamordnarens organisatoriska tillhörighet flyttades vid årsskiftet från kommunstyrelsen till 
socialnämnden.  
 
Ett flertal större upphandlingar inom nämndens verksamhetsområde pågick under året. Exempel är 
det särskilda boendet Vilhelms gård, Dadelvägen och Lyckåsens gruppbostäder enligt LSS samt 
trygghetslarm på särskilt boende. Upphandlingarna om färdtjänst och riksfärdtjänst samt ett 
gemensamt verksamhetssystem för vård och omsorg skulle ha genomförts under 2018 men skjuts 
fram till år 2019 på grund av tidsbrist.  
 
Socialnämnden har under året låtit företaget PwC ta fram två olika rapporter för att komma tillrätta 
med nämndens avvikelse mot kommunfullmäktiges tilldelade budget. Den ena rapporten syftar till att 
förklara de bakomliggande faktorerna till kommunens höga nettokostnadsavvikelse inom 
äldreomsorgen. Den andra var en genomlysning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.  
 
PwC:s rapporter tillsammans med de rapporter som togs fram 2017 - Kostnad per brukare samt 
SWECOs lokalförsörjningsplan om de förväntade volymökningarna inom äldreomsorgen i Knivsta – 
har genererat en handlingsplan för ekonomi (SN 2018/53). Handlingsplanens syfte är att över tid 
minska kostnaderna inom nämndens ansvarsområde inom äldreomsorg, samt en minskad differens 
gentemot övriga landet när det gäller nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen. Handlingsplanen 
är till stora delar effektuerad av förvaltningen, men processen fortgår under hela år 2019.   
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Framtiden 
Det byggs två nya särskilda boenden av två olika privata aktörer i Knivsta kommun, med 
sammantaget över hundra vårdplatser. Dessa ska stå klara vid årsskiftet 2019/2020 och öppnar för att 
vård och omsorg ska kunna erbjuda platser framför allt för demenssjuka i närområdet. En 
ramavtalsupphandling ska göras med de två aktörerna under 2019, för att förhoppningsvis kunna 
erbjuda plats på särskilt boende till ett för kommunen rimligare pris än idag. Det bidrar på sikt till att 
sänka nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgskontoret måste i dag köpa 
dyra platser externt utanför kommunen, till styckpris.  
 
Ett orosmoln är att svårrekryterade undersköterskor, sjuksköterskor och kockar kommer att rekryteras 
från kommunens särskilda boenden till de nya boendena. Tidsmässigt sammanfaller det med att 
nämndens två egna särskilda boenden ska anpassa sin verksamhet till de betydligt lägre ekonomiska 
förutsättningar som upphandlingen av Vilhelms gård satt ramarna för. Detta kommer att bli det största 
förändringsarbetet på Vilhelms och Estrids gård sedan dessa byggdes. Som i alla större 
förändringsarbeten finns det en risk att man förlorar kompetent personal.  
 
Heltid som norm ska genomföras inom hela kommunen. Det påverkar vård och omsorg mycket 
eftersom verksamheten idag till stor del är uppbyggd av deltidstjänster för att möta brukarens behov. 
 
Kommunens beräknade befolkningsökning innebär att behoven av socialnämndens insatser kommer 
att öka. Inflyttningen av barnfamiljer medför ett ökat behov av förebyggande arbete och insatser för 
socialt utsatta familjer. Även gruppen över 85 år ökar och många av dessa personer har stora behov 
av individuella insatser. Barn och unga med funktionsnedsättningar kommer att växa upp och behöva 
bostad med särskild service.  
 
Vård- och omsorgskontorets förebyggande arbete behöver ha ett större fokus på barn och unga än 
idag. Andra förebyggande insatser kan handla om sysselsättning för personer som står långt från 
arbetsmarknaden, rehabilitering och bostadsanpassning för äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt tillgång till bostäder för grupper som själva inte kan skriva kontrakt eller 
köpa sin lägenhet.  
 
I kommunens planering av nya bostadsområden måste även hänsyn tas till de grupper som behöver 
socialnämndens insatser, till exempel bostad med särskild service enligt LSS. Det är nödvändigt med 
ett mer differentierat bostadsutbud så att äldre kan flytta från villor till hyresrätter och därmed klara sig 
själva längre, eventuellt med hemtjänst i stället för särskilt boende.  
 
Även för ungdomar, för familjer som separerar, för individer som utsätts för våld och för personer med 
till exempel psykisk ohälsa är tillgången till bostäder avgörande för att insatserna ska förebygga ökade 
samhällskostnader. 
 
Med ett ökat antal nyanlända behöver arbetet med inkludering i samhället, bostäder och 
arbetsmarknadsfrågor prioriteras för att kommunen ska kunna uppnå visionen om ett socialt hållbart 
samhälle.     
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Politisk verksamhet 
 
Kommunbidrag 1 226 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 1 196 
Resultat 30 
 
Kostnaderna för verksamheten består huvudsakligen av arvoden till ledamöter och lön för 
nämndsekreterare. Socialnämnden har haft 18 sammanträden under året, varav åtta extrainsatta 
nämnder. 
 
 
Flyktingmottagande 
 
Kommunbidrag 5 262 
Övriga intäkter 42 127 
Kostnader 40 456 
Resultat 6 933 
 
I verksamheten ingår handläggning och insatser för asylsökande ensamkommande barn och unga 
samt för enskilda och familjer med uppehållstillstånd. 
 
Verksamheten visar på ett stort överskott på nära 7 miljoner kronor för år 2018. Det beror på att 
Migrationsverket beviljat ersättningar för äldre ärenden i högre grad än vad kommunen befarade i 
tidigare bokslut (försiktighetsprincipen har tillämpats). Detta gäller ärenden från år 2016 samt första 
och andra kvartalet år 2017, och totalt erhölls cirka 9 miljoner kronor. Statliga medel på 524 000 
kronor har också erhållits för att asylsökande ensamkommande unga ska få möjlighet att bo kvar i 
kommunen. Av dessa medel har socialnämnden behållit 324 000 kronor medan 200 000 kronor har 
utbetalats i föreningsbidrag till föreningen 18 plus. 
 
De högre kostnaderna beror på att dygnskostnaden för de externa placeringarna är högre än 
dygnsersättningen från Migrationsverket. Verksamheten belastas också av omställningskostnader i 
form av personal- och lokalkostnader, vilka uppstått på grund av att flyktingmottagandet minskat. 
 
 
Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Kommunbidrag 3 314 
Övriga intäkter 2 320 
Kostnader 4 393 
Resultat 1 241 
 
Inom verksamheten ingår handläggning och arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Här ingår även kostnader för feriearbetande ungdomar. 
 
Under året hade verksamheten 95 ungdomar som feriearbetande under sommaren 2018. Inom 
verksamheten finns även ett fåtal personer med offentligt skyddade anställningar. Verksamhetens 
resultat blev drygt 1,2 miljoner kronor.  
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Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL  
 
Kommunbidrag 131 643 
Övriga intäkter 9 229 
Kostnader 128 464 
Resultat 12 408 
 
Inom verksamheten bedrivs arbete för äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i 
behov av hälso- och sjukvård. Enheter som berörs är myndighetsutövning och utförare (kommunala 
och privata) inom äldreomsorg, socialpsykiatri samt kommunens enhet för hemsjukvård och 
rehabilitering. 
 
Antalet externt köpta platser minskade betydligt under året vilket gav en kraftig resultatförbättring. 
Detta gällde främst platser på särskild boende, men även kostnaden för personer under 65 år 
minskade. Kostnader för platser år 2017 var 38 miljoner kronor, medan kostnaden år 2018 var 33 
miljoner kronor. Kostnaden för platser för personer under 65 år var tidigare 8 miljoner kronor och 6 
miljoner kronor år 2018. 
 
 
Vård och omsorg hemtjänst  
 
Kommunbidrag 34 336 
Övriga intäkter 2 217 
Kostnader 39 238 
Resultat - 2 685 
 
Hemtjänst är en dynamisk verksamhet där det kan vara svårt att förutspå volymer. Därför har 
verksamheten en bokslutsreglering som innebär att verksamheten erhåller ersättning om antalet 
timmar blir fler än i budget och tvärtom. Ersättning är 473 kronor per timme. 
 
I budget för år 2018 var planen 65 000 beviljade hemtjänsttimmar samt 9000 timmar för delegering 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Utfallet för de beviljade hemtjänsttimmarna blev 64 889 
timmar och de delegerade timmarna för HSL blev 7191 timmar. Detta resulterade att nämnden 
återbetalade totalt 908 000 kronor i bokslutsreglering år 2018.  
 
Verksamheten gjorde ett underskott på nära 2,7 miljoner kronor år 2018. En anledning är att de 
beviljade timmarna för hemtjänst minskade betydligt under året vilket innebar att 
verksamhetskostnaderna behövdes minskas, vilket tar tid. 
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Vård och omsorg enligt LSS och LASS 
 
Kommunbidrag 64 977 
Övriga intäkter 15 448 
Kostnader 81 605 
Resultat - 1 180 
 
Inom verksamheten bedrivs arbete för personer som beviljas insatser enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) samt personer som beviljats assistans enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB). Enheter som berörs är handläggare och utförare (kommunala och privata) som verkställer 
beslut enligt LSS och SFB. 
 
Utfallet för verksamheten visar på ett underskott på knappt 1,2 miljoner kronor. Verksamheten har 
tilldelats kommunbidrag för att täcka kostnaden för de 20 första timmarna för 25 brukare i månaden för 
insats enligt SFB. Det genomsnittliga antalet brukare under året låg på 22 personer, vilket i sin tur 
ledde till en återbetalning av kommunbidraget på 922 000 kr. 
 
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Kommunbidrag 3 563 
Övriga intäkter 327 
Kostnader 5 197 
Resultat - 1 307 
 
Inom verksamheten handläggs och utförs färdtjänst och riksfärdtjänst. Verksamhetens stora 
underskott beror till största delen på att efterfrågan på färdtjänst och främst riksfärdtjänst ökade under 
året.  
 
 
Förebyggande verksamhet 
 
Kommunbidrag 4 250 
Övriga intäkter 653 
Kostnader 5 135 
Resultat - 232 
 
Förebyggande verksamhet sker genom sysselsättning för personer med psykisk ohälsa samt genom 
Lyckträffen, en öppen verksamhet för daglediga. Verksamheten har ett mindre underskott på 232 000 
kronor. Underskottet kommer från Lyckträffens verksamhet i form av personal- och 
förbrukningskostnader.    
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Ekonomiskt bistånd   
 
Kommunbidrag 9 050 
Övriga intäkter 362 
Kostnader 8 624 
Resultat 788 
 
I verksamheten ingår handläggning och kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd. 
Verksamhetens resultat för år 2018 är 788 000 kronor.  
 
 
Övrig individ- och familjeomsorg   
 
Kommunbidrag 35 205 
Övriga intäkter 4 292 
Kostnader 50 103 
Resultat - 10 606 
 
Inom övrig individ- och familjeomsorg handläggs och utförs insatser för barn och unga i familjer med 
sociala problem samt för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten arbetar även med en öppen 
verksamhet för familjer och enskilda med sociala problem. Enheter som berörs är handläggning inom 
området myndighet och enheten för råd och stöd. Större delen av biståndsbeviljade insatser för barn, 
unga och vuxna köps av externa leverantörer.  
 
Årets underskott på 10,6 miljoner kronor beror i huvudsak på ett ökat antal placeringar. Kostnaden för 
köp av externa placeringar under år 2018 var 19,9 miljoner kronor (nära 50 procent av verksamhetens 
kostnader).  
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Utbildningsnämnden 
Ordförande: Björn-Owe Björk (KD) 
 

Utbildningsnämnden 

Nämnd-
budget 

2018 

Årets 
Utfall 

Kommunbidrag 657 437 660 483 
Intäkter 35 329 46 337 
Kostnader 692 766 710 294 
Resultat totalt 0 - 3 474 

 
Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola 
samt vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI), samt Kulturskolan och ungdomsverksamhet i 
enlighet med gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. 
 
Året som har gått  
Kapacitet förskola  
För att möta det ökade behovet av barnomsorg i kommunen öppnades Lustigkulla förskola i Alsike 
Nord i januari 2018. Förskolan är byggd som passivhus med åtta avdelningar i två plan och är 
dimensionerad för 160 barn. När den nya förskolan öppnades stängdes Spillkråkans förskola, och 
barn och personal integrerades i den nya förskoleverksamheten. Därutöver har ytterligare fristående 
dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) tillkommit.  
 
Mellan april 2017 och april 2018 ökade antalet barn i barnomsorgen i Knivsta kommun med 87 barn. 
Ökningen skedde både i kommunal och fristående verksamhet och omfattar till största del barn i 
åldern 1–3 år. Barngruppernas storlek i den kommunala verksamheten har under mandatperioden 
minskat med två barn per avdelning. 
 
Åtgärder i Diamantens förskolas lokaler  
Arbetet med att åtgärda fuktproblem i grunden på Diamantens förskola genomfördes mellan februari 
och maj våren 2018. Under den perioden flyttades förskoleverksamheten tillfälligt till Spillkråkans 
tidigare lokaler i Alsike.  
 
Frisk i förskolan 
Under våren 2018 samarbetade Smittskyddsenheten och Barnavårdscentralen vid Region Uppsala 
med Knivsta kommuns förskoleverksamhet i syfte att barn ska vara friska och mindre beroende av 
antibiotika. Det minskar uppkomsten av resistenta bakterier. I augusti utbildades all personal i 
kommunens förskolor om hygien, infektioner och gemensamma regler när barn blir sjuka. 
Barnavårdscentralen har dessutom utarbetat en organisation för ett bättre samarbete med 
kommunens förskolor. Knivsta kommun var därmed först ut av kommunerna i länet inom satsningen 
Frisk i förskolan.   
 
Kapacitet grundskola  
För att möta det ökade behovet av skolplatser inom Alsikeområdet har Adolfsbergskolan uppförts i 
området Alsike Nord. Skolan är dimensionerad för 650 elever i årskurserna 5-9 och färdigställdes 
under hösten 2018. I Alsike skola går nu elever från förskoleklass till och med årskurs 6.  
 
Då Adolfsbergsskolans lokaler inte var färdigställda när höstterminen startade behövdes tillfälliga 
lokaler för skolans elever under hösten 2018. Eleverna i årskurserna 7-9 fanns fram till novemberlovet 
kvar i Alsike skolas lokaler. För eleverna i årskurs 5 iordningställdes tillfälliga lokaler i före detta 
förskolan Spillkråkans lokaler. Samtliga elever som tillhör Adolfsbergsskolan flyttade efter 
novemberlovet till den nya skolan. Skolan invigdes 7 december. 
 
Vid räkning 15 september 2018 fanns i Knivsta kommun totalt 3077 elever. Antalet elever har sedan 
mätning vid motsvarande tidpunkt 2017 ökat med 121 stycken. Elevökningen i kommunens skolor är 
106 elever och antalet elever i fristående skolor i kommunen ökade med 15 elever. Det har inte skett 
någon elevökning i andra kommuner under perioden. 
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Fritidslyftet 
Kursen Fritidslyftet, som syftar till att höja utbildningsnivån hos den outbildade personalen på 
fritidshemmen, startade under höstterminen 2018. Kursen ges vid åtta kurstillfällen under ett läsår och 
berör olika delar i fritidshemmets uppdrag. Utöver litteraturstudier ska varje deltagare genomföra ett 
utvecklingsarbete på sitt fritidshem. Nio medarbetare genomför utbildningen under läsåret 2018-2019. 
 
Nyanländas skolgång 
Fram till och med vårterminen 2018 gick de flesta nyanlända elever i förberedelseklass på antingen 
Segerstaskolan (F-6) eller på Thunmanskolan (7-9). Från och med hösten 2018 har organisationen 
kring nyanländas skolgång förändrats och de yngre barnen (F-6) har direktintegrerats i sina ordinarie 
klasser. Som följd av denna förändring har de nyanlända barnen i större grad blivit en del av den 
ordinarie skolan. Thunmanskolan är den skola där arbetet med nyanlända samordnas.  
 
Modersmål och studiehandledning 
Under året som gått har Knivsta kommun slutit ett samverkansavtal med Sigtuna kommun rörande 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Det nya samarbetet inleddes 
höstterminen 2018 och berör cirka 250 (modersmålsundervisning) respektive cirka 60 elever 
(studiehandledning på modersmål). Samarbetet har lett till att de elever som har rätt till 
studiehandledning får det, och att kvaliteten på studiehandledningen har förbättrats. 
 
Thunmanskolan är navet för modersmålsundervisningen. Där har lärarna och handledarna sina 
arbetsrum och där finns också Sigtuna kommuns samordnare. Under hösten var Sigtuna kommun 
delaktig i en halv studiedag kring nyanländas lärande. 
 
Hälsoäventyret i Knivsta 
Den 1 februari 2018 invigdes Hälsoäventyret i Knivsta. Den första skolklassen togs emot den 28 mars, 
med SVT på besök. Resten av vårterminen lades fokus på att undervisa skolelever i årskurs 2 om 
temat kroppen och skolelever i årskurs 6 om temat tobak.  
 
Totalt har 531 elever (28 skolklasser av 29 möjliga) fått hälsoundervisning under vårterminen 2018. 98 
procent av eleverna som fick tobaksundervisning svarade att de tyckte att undervisningen var ”bra” till 
”mycket bra”. Även tobaksundervisning för alla rökare på SFI samt implementering av 
kontraktskrivarmetoden Tobaksfri Duo till Adolfsbergsskolan och Thunmanskolan har genomförts. 116 
elever i årskurs 7 har skrivit kontrakt tillsammans med vårdnadshavare eller annan tobaksfri vuxen 
och därmed tagit ställning för att hålla sig tobaksfria genom högstadiet.  
 
Vid höstterminsstarten år 2018 deltog samtliga elever i årskurs 7 på Adolfsbergs- och Thunmanskolan 
i ett projekt kring samarbete och vänskap. Under höstterminen har 58 klasser (1094 elever) och 91 
pedagoger fått hälsoundervisning.  
 
Samhällsorientering 
Under 2018 deltog 24 personer i ämnet samhällsorientering. Samhällsorienteringen genomfördes på 
arabiska, persiska och tigrinja. Samtliga deltagare genomgick hela utbildningen och har därmed fått 
intyg. Från oktober 2018 utökades undervisningstiden från 60 timmar till 80 timmar - den utökande 
undervisningstiden innefattar hälsokommunikation.   
 
Ungdomssatsningen 
Ungdomssatsningen omfattar insatser för ungdomar mellan 16 och 24 år som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Många av individerna har psykisk ohälsa och/eller annan social problematik. Under 
året arbetade gruppen kontinuerligt med 14 personer. Hälften av dessa har påbörjat studier, praktik 
eller arbete. 
 
Betygsresultat 
Snittmeritvärdet för de elever som lämnade årskurs 9 under året var 231,8 poäng. Det är en minskning 
jämfört med år 2017. Resultatet för riket, där alla elever ingår, var 228,7 poäng och för länet 230 
poäng. Betygsresultaten följs upp, analyseras och redovisas i särskild ordning till nämnden. 
 
Brukarundersökningar 
Under våren 2018 genomförde Skolinspektionen en enkät till vårdnadshavare i förskoleklass och 
grundskolan samt till elever i årskurs 5, 9 och på gymnasiet. En egen enkät till vårdnadshavare med 
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barn på förskolorna i kommunen genomfördes i november. I förskolenkäterna ställdes frågor om 
lärande och omsorg, grundläggande värden, inflytande, trygghet, inflytande och nöjdhet med 
verksamheten. I skolenkäterna efterfrågades elevers och vårdnadshavares uppfattning om 
verksamheten. Områden som utvärderades var undervisning och lärande, anpassning efter elevens 
behov, grundläggande värden och inflytande, trygghet och studiero.  
 
Ungdomsverksamheten 
Verksamheten har under året arbetat med nya arbetssätt för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter 
tillsammans med ungdomar. Stort fokus har legat på helg- och lovverksamhet samt på att skapa 
samarbeten med andra verksamheter och organisationer.  
 
Under sommarlovet 2018 erbjöds minst fyra aktiviteter per vecka. Under terminerna erbjöds LAN, 
fotbollsturneringar, matlagningskvällar, läxhjälp, spelkvällar med mera. Samarbeten med 
studieförbund och ungdomsmottagningen påbörjades. Boxningsföreningen fick möjlighet att komma 
igång och erbjuda träning i fritidsgårdens lokaler.  
 
Kulturskolan 
Utöver ordinarie undervisning har Kulturskolan planerat och genomfört ett antal olika samarbetsprojekt 
för att nå nya målgrupper. Verksamheten har bland annat haft modedesign, där eleverna har fått 
genomföra hela processen från skiss till färdig kollektion och modevisning, och en fotokurs med 
avslutande vernissage på Kulturskolan samt utställning i kommunhusets foajé. Rytmik och dans för 
förskoleelever och årskurs 1-2, samt förställningen Vamos Amigos i samarbete mellan Kulturskolans 
orkestrar och Prismakörerna, är ytterligare exempel på nya projekt som har kunnat genomföras med 
statligt bidrag från Kulturrådet. Kulturskolan har även haft ett flertal kulturkaféer och konserter i 
Tilassalen och Kupolen, dansshower på Uppsala Konsert & Kongress samt julshow och julturné på 
skolor. Under hösten gick Prismakörerna in i Kulturskolans ordinarie verksamhet, vilket breddar 
utbudet.  
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Framtiden  
Digitalisering, kollegialt lärande, formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt 
Som ett led i den kontinuerliga skolutvecklingen för grundskolan kommer en kommunövergripande 
utbildningsinsats att utarbetas. Utbildningen omfattar digitalisering, kollegialt lärande, formativ 
bedömning och språkutvecklande arbetssätt. De olika delarna sätts ihop i ett utbildningspaket som 
riktar sig till samtliga lärare. Projektet påbörjas augusti 2019. 
 
Särskola i Knivsta 
Sedan Knivsta kommun bildades har Uppsala kommun genom samverkansavtal stått för kommunens 
behov av särskola. Under året gick ett tjugotal barn i grundsärskola och nio ungdomar på 
gymnasiesärskola. Då Uppsala kommun inte längre har möjlighet att svara för undervisning inom 
grundsärskola för Knivsta kommuns elever kommer en egen särskola i Knivsta samlokaliseras till 
Alsike skola och starta från höstterminen 2019. 
 
Likvärdig utbildning - tillgängliga lärmiljöer 
Utbildningsnämnden och Utbildningskontoret har under den gånga mandatperioden haft ett särskilt 
fokus på hälsofrämjande förskola och skola i Knivsta. En del av satsningen har fokuserat på det som 
benämns tillgängliga lärmiljöer. En förutsättning för att skapa en likvärdig utbildning är att göra 
undervisningen tillgänglig för alla barn och elever. Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i 
såväl pedagogiska, fysiska som sociala hänseenden är tillgängliga och anpassade för att möta elevers 
olika behov utifrån varje elevs respektive förutsättningar. Under den kommande mandatperioden 
kommer arbetet med tillgängliga lärmiljöer att utvecklas vidare.  
 
Resultatuppföljning av gymnasielever 
Under 2019 kommer uppföljningen av betygsresultat för gymnasielever folkbokförda i Knivsta och som 
studerar utanför kommunen att utvecklas. Syftet är att bättre kunna återkoppla till grundskolorna i 
kommunen så att verksamheten kan utvecklas ytterligare. Därmed kan måluppfyllelsen stärkas. 
 
Ungdomsverksamheten 
Alsike skolas högstadieelever har flyttat in i den nya Adolfsbergskolan och det planerade nya 
aktivitetshuset Vrå Idrott och kulturhus har pausats. Ungdomsverksamheten har gjort uppehåll i den 
vanliga verksamheten i Alsike för att se över och kartlägga ungas behov och önskemål samt utreda 
vilken verksamhet som når ungdomarna bäst i denna stadsdel. En kultur- och fritidsvaneundersökning 
för ungdomar har tagits fram och ska genomföras i samtliga högstadieklasser i början av 2019. 
 
Från 2019 har statliga medel för lovaktiviteter dragits in. För att möta framtida utmaningar planerar 
ungdomsverksamheten, tillsammans med övriga verksamheter på Kultur- och fritidskontoret, att öka 
sina samarbeten internt och externt för att möta den psykiska och fysiska ohälsa som ökar bland våra 
unga. Fokus kommer även att ligga på ungdomars delaktighet. 
 
Kulturskolan 
Under höstterminen 2018 och vårterminen 2019 firar Kulturskolan 10 år. Det kommer att synas på 
olika sätt med evenemang och en jubileumsvecka under våren 2019. De statliga medlen är dessvärre 
indragna från 2019 vilket utmanar projekt och utbud framöver. I likhet med ungdomsverksamheten 
planerar Kulturskolan, tillsammans med övriga verksamheter på Kultur- och fritidskontoret, att öka sina 
samarbeten internt och externt för att kunna fortsätta erbjuda verksamhet för fler målgrupper. 
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Politisk verksamhet  
 
Kommunbidrag 1 273 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 938 
Resultat 335 
 
Nämnd- och styrelseverksamheten uppvisar ett överskott som kan hänföras till lägre arvoden och 
ersättningar än budgeterat. Nämnden har sammanträtt vid nio tillfällen, samt träffats under de årliga 
kvalitets- och budgetdagarna.  
 
 
Förskoleverksamhet  
 
Kommunbidrag 186 705 
Övriga intäkter 7 581 
Kostnader 194 426 
Resultat - 140 
 
 
Barn från och med ett års ålder erbjuds förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från tre år.  
 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik och erbjuda 
barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan 
vilar på en demokratisk grund och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Förskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. 
 
De kommunala förskolorna uppvisar ett positivt resultat för året. Utmaningen i verksamheten är 
varierande barnantal som är verksamhetsintäkt. Förändringar i barnantal måste därför hanteras 
genom anpassningar i verksamheten. Under året öppnades Lustigkulla förskola. Diamantens förskola 
evakuerades för renovering under våren.  
 
 
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg  
 
Kommunbidrag 358 112 
Övriga intäkter 22 244 
Kostnader 383 352 
Resultat - 2 996 
 
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden samt utveckla elevernas förmåga att tillägna sig 
dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling och förbereder eleverna för 
aktiva livsval. Den ska också lägga en grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Grundskola bedrivs i 
både kommunal och fristående regi. 
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Den kommunala grundskoleorganisationen gjorde totalt sett ett överskott år 2018. Dock uppvisade sex 
av nio kommunala grundskolor i kommunen underskott. En stor del av underskottet för dessa skolor är 
kopplat till lagkravet om studiehandledning, vilket uppfylls på ett bättre sätt i och med den nya 
modersmålsorganisationen i samarbete med Sigtuna kommun.  
 
Lagga skola har under året haft höga vikariekostnader. Antal elever i grundskolan och på 
fritidshemmen på Ängbyskolan och Lagga skola blev färre än beräknat på grund av att fler elever än 
vad som prognostiserats valde att söka sig till skolor i Uppsala kommun redan inför årskurs 6. Första 
juli delades Alsike skola upp på två skolor då Adolfsbergskolan startade. Fördelningen av kostnader 
och personal mellan Alsike skola och Adolfsbergskolan har varit svårhanterlig under året.  
 
Statsbidrag som kommunen tidigare tagit del av i form av läxhjälp, skolbibliotek och lovskola uteblev 
år 2018. Information om dessa förändringar inkom från Skolverket sent under året. Det påverkade 
skolornas utfall då bidragen, som var avsedda till personalförstärkningar, redan var bundna i tillfälliga 
anställningar som inte kunde sägas upp under vårterminen. Rektorerna i Knivsta kommun har lyckats 
med rekrytering av behöriga lärare under året, men den konkurrens om behörig personal som finns 
mellan kommunerna har drivit upp lönenivåerna. 
 
 
Grundsärskola  
 
Kommunbidrag 8 885 
Övriga intäkter - 1 
Kostnader 8 884 
Resultat 0 
 
Grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger 
kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 
 
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva 
livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Eleverna går företrädesvis i 
Uppsala kommuns särskolor men även i fristående regi i en annan kommun. 
 
Knivsta kommun bedrev ingen egen särskoleverksamhet under året.  
 
 
Gymnasieskola  
 
Kommunbidrag 85 034 
Övriga intäkter 12 483 
Kostnader 97 165 
Resultat 352 
 
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social 
gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 
fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella 
och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. 
Gymnasieskola bedrivs i både kommunal och fristående regi i annan kommun, främst i Uppsala 
kommun via samverkansavtal. 
 
Knivsta kommuns egen gymnasieskola heter Sjögrenska gymnasiet. Den erbjuder lärlingsutbildning 
och utbildning på introduktionsprogram. Antalet elever för Sjögrenska gymnasiet stabiliserade sig 
under 2018 efter några år med vikande elevunderlag. 
 
Gymnasieverksamheten visar totalt sett ett överskott, där Sjögrenska gymnasiet bidrar mest. 
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Gymnasiesärskola  
 
Kommunbidrag 4 961 
Övriga intäkter 32 
Kostnader 4 993 
Resultat 0 
 
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska 
ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, samt för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och 
utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och 
tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som 
eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Eleverna går företrädelsevis i 
Uppsala kommuns särskolor, men även i fristående regi i annan kommun. 
 
Knivsta kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskoleverksamhet.  
 
 
Vuxenutbildning  
 
Kommunbidrag 3 764 
Övriga intäkter 1 491 
Kostnader 5 161 
Resultat 94 
 
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De 
ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i 
arbets- och samhällslivet samt att främja den personliga utvecklingen. Utgångspunkten ska vara den 
enskildes behov och förutsättningar. 
 
Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att 
delta i arbets- och samhällslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på 
gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i 
gymnasieskolan ska ge. Verksamheten bedrivs i form av entreprenad. Vuxenutbildningen uppvisar ett 
litet överskott. 
 
 
Svenska för invandrare  
 
Kommunbidrag 3 206 
Övriga intäkter 737 
Kostnader 4 520 
Resultat - 577 
 
Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Den syftar 
också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att 
förvärva sådana färdigheter. Läs- och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller något annat 
språk som eleven behärskar. Antalet deltagare har under året blivit flera vilket bidragit till högre 
kostnader. Årets resultat är ett underskott på 577 000 kronor.  
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Ungdomsverksamhet  
 
Kommunbidrag 3 696 
Övriga intäkter 166 
Kostnader 3 921 
Resultat - 59 
 
Ungdomsverksamhetens uppdrag består av tre delar: Mötesplatser, utåtriktad verksamhet och 
skolbarnsomsorg. Mötesplatserna ska vara trygga, drogfria och demokratiska och rikta sig till alla i 
åldersgruppen 13 till 18 år. Det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter som lockar en mångfald av 
ungdomar, samtidigt som aktiviteterna ska vara ett komplement till kommunens övriga utbud.  
 
Ungdomsverksamhetens underskott är en direkt effekt av det politiska beslutet att pausa 
allaktivitetshuset Vrå idrott och kultur. Bortsett från kostnaden för att pausa anläggningen är 
ungdomsverksamhetens resultat ett överskott på 291 000 kr. Ungdomsverksamhetens förändrade 
verksamhet i Alsike har genererat lägre personalkostnader och är således förklaringen till att 
underskottet inte blev större. 
 
 
Kulturskolan 
 
Kommunbidrag 4 847 
Övriga intäkter 1 604 
Kostnader 6 934 
Resultat - 483 
 
Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamheten består av 
musik, dans, drama och bild. Merparten av undervisningen är lagd på vardagar efter klockan 14 och 
kvällar, men även på helger.  
 
Kulturskolans underskott beror delvis på lägre intäkter till följd av ökad konkurrens inom området 
danskurser. Verksamheten har under året genomfört satsningar på nya grupper samt startat ny kör, 
vilket har medfört ökade personalkostnader. Den största delen av underskottet går att hänföra till 
upparbetade kostnaderna för allaktivitetshuset Vrå idrott och kultur.  
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Bygg- och miljönämnden   
Ordförande: Boo Östberg (C) 
 

Bygg och miljönämnden 

Nämnd-
budget 

2018 

Årets 
Utfall 

Kommunbidrag 10 380 10 401 
Intäkter 12 017 8 232 
Kostnader 22 397 20 584 
Resultat 0 - 1 951 

 
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för stadsbyggnad 
(bygglovshantering, kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, adressättning och kart- och 
GIS-verksamhet), livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt trafikplanering.  
 
Bygg- och miljönämndens ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning 
enligt bland annat plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). 
 
Året som har gått 
Personal 
Bygg- och miljökontorets verksamheter har under året haft ett flertal sjukskrivningar. Det har inneburit 
att en del arbetsuppgifter lagts ut på upphandlade konsulter. Sjukskrivningar har också medfört stort 
fokus på arbetsmiljön, både i förebyggande syfte och för att möjliggöra en återgång för sjukskrivna 
personer. 
 
Digitalisering 
Kontoret har under året arbetat med digitalisering på olika sätt. Miljöenheten har fått ett nytt 
verksamhetssystem som möjliggör ett mer processtyrt arbete. Systemet förväntas vara mer driftsäkert 
än det äldre ärendehanteringssystemet. Det nya GIS-systemet Geosecma berör samtliga kommunens 
verksamheter.  
 
Framtiden 
Huvudfokus ligger på arbetsmiljöarbete där bland annat verksamhetens basuppdrag och hur arbetet 
med detta kan ske på ett effektivt, inspirerande och kvalitativt sätt sätts i centrum.  
 
Digitaliseringsprojekten kommer att fortsätta och färdigställas. Implementeringen av det nya 
verksamhetssystemet på miljöenheten ska slutföras och verksamhetens arbetssätt behöver anpassas 
till de nya möjligheter som möjliggörs av systemet.  
 
Det nya GIS-systemet ska optimeras och de beställda modulerna ska installeras samt implementeras i 
berörda verksamheters arbetssätt. Ett stort arbete med att sprida kunskap kring möjligheterna med 
GIS och de olika modulerna kommer att genomföras. 
 
Politisk verksamhet   
 
Kommunbidrag 1 178 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 1 027 
Resultat 151 
 
Verksamheten uppvisar ett överskott för år 2018. Anledningen är lägre arvoden och ersättningar än 
budgeterat. Nämnden har sammanträtt vid elva tillfällen. 
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Stadsbyggnad   
 
Kommunbidrag 6 020 
Övriga intäkter 4 943 
Kostnader 11 161 
Resultat - 198 
 
Stadsbyggnad innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskartor, GIS-
utrustning, GIS-system, mätverksamhet med mera. Dessa verksamhetsdelar är starkt beroende av 
konjunktur och tillgång på byggbar mark.  
 
Stadsbyggnadsverksamheten uppvisar ett underskott på 198 000 kronor för året. Den främsta 
anledningen till underskottet är de lägre intäkterna för bygglovsenheten. Bygglovsintäkterna för år 
2018 blev 34 procent lägre än förgående år. Intäkterna för kart- och GIS-enheten sjönk med 29 
procent. Anledningen till de lägre intäkterna är en lägre ärendemängd som i sin tur kan bero på en 
svikande konjunktur inom byggbranschen. När intäkterna viker måste verksamheten anpassa 
kostnaderna. Det har medfört återhållsamhet i inköp och vakanshållning av lediga tjänster.  
 
 
Miljö- och hälsoskydd  
 
Kommunbidrag 2 943 
Övriga intäkter 3 289 
Kostnader 8 153 
Resultat - 1 921 
 
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten uppvisar ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Även denna 
verksamhet hade sviktande intäkter under året. Tillsynsintäkterna uppgick till 2,8 miljoner kronor vilket 
är något lägre än förgående år. Intäkterna avviker negativt med 43 procent från budget. En orsak till 
avvikelsen är att ärendesystemet inte fungerat tillfredsställande, vilket har inneburit att handläggarna 
fått mindre tid för direkt tillsyn. Verksamhetens kostnader är 21 procent högre än föregående år. 
Personalkostnader och konsultkostnader har ökat mest jämfört med föregående år. 
 
 
Trafik  
 
Kommunbidrag 260 
Övriga intäkter 0 
Kostnader 243 
Resultat 17 
 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för upprättande av lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd och 
transporttillstånd, samt är remissinstans inför vissa länsstyrelsebeslut. Verksamheten är liten och en 
trettioprocentig tjänst anlitas för arbete med trafikföreskrifterna.   
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Överförmyndarnämnd  
 

 
 
 

 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, 
Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden bildades år 2011 och Uppsala kommun är 
värdkommun. Antalet ledamöter är åtta ordinarie och åtta ersättare. Knivsta har en ordinarie och en 
ersättande ledamot i nämnden.  
 
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämnden ska se till att den 
kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det 
hen har rätt till, både ekonomisk och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, 
förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.  
 
År 2018 uppvisade nämnden ett underskott på 155 000 kronor. I resultatet döljer sig ett negativt 
resultat för år 2017 som under år 2018 reglerats mellan kommunerna. För år 2019 kommer 
kommunen att erhålla en positiv reglering med 156 000 kronor, eftersom nämndens totala 
verksamhetsresultat för år 2018 är positivt.   
 
Året som har gått 
De senaste två åren har inneburit en kraftig minskning av antalet nya ärenden med ensamkommande 
barn. Under år 2018 förordnade nämnden god man i 38 nya ärenden för ensamkommande barn. 
Minskningen av antalet ensamkommande barn gäller för hela riket. 
 
Under året avslutades ett betydligt större antal ärenden med god man för ensamkommande barn än 
vad som prognostiserades när budget lades. Antalet ärenden minskade med 496 ärenden mot budget 
år 2018. Detta beror främst på att många ungdomar blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket. 
Överförmyndarnämnden har avvaktat att beslutet om ålderuppskrivning vunnit laga kraft i domstol och 
sedan avslutat ärendet. I ett mindre antal ärenden är anledningen till minskningen att ungdomar som 
varit placerade i Uppsala län men anvisade en annan kommun i landet flyttats till 
anvisningskommunen. 
 
Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarverksamheten. Under år 2018 har Statskontoret på 
regeringens uppdrag utvärderat Länsstyrelsens samordning av tillsyn och tillsynsvägledning gällande 
gode män och förvaltare. I uppdraget ingick att se hur samordningen kan förbättras och överväga om 
en central aktör - en länsstyrelse eller annan förvaltningsmyndighet - bör ha ansvaret att samordna 
tillsynen och/eller tillsynsvägledningen. Detta har bland annat gjorts genom en enkät till samtliga 
överförmyndarverksamheter i landet. Statskontoret har ännu inte kommit med någon rapport 
angående resultatet eller kommunicerat några slutsatser av utvärderingen på annat sätt. Det är dock 
känt att de flesta överförmyndarverksamheter i sina enkätsvar påpekat brister hos Länsstyrelsen. 
Dessa brister är desamma som framkom i Riksrevisionens granskning år 2017, nämligen att 
Länsstyrelsen inte tar ett samlat ansvar för vägledning och utbildning av överförmyndare och att 
statistikinsamlingen är undermålig. Detta trots att Länsstyrelsen är tydligt utpekad som ansvarig för 
dessa områden.  
 
  

Överförmyndarnämnd 

Nämnd-
budget 

2018 

Årets 
Utfall 

Kommunbidrag 1 358 1 358 
Intäkter 0 0 
Kostnader 1 358 1 513 
Resultat 0 - 155 
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Framtiden 
Under de kommande åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att fördubblas i riket. Det 
ställer stora krav på insatser från det allmänna och även på överförmyndarnämnden. Ökningen av 
antalet äldre innebär sannolikt fler ärenden.  
 
Rekryteringen av ställföreträdare till de allra svåraste uppdragen (personer med svårare psykiska 
diagnoser och/eller missbruk) kommer även fortsatt att vara problematisk. Norge, Danmark och 
Finland har redan idag professionaliserat dessa uppdrag. Professionaliseringen i våra grannländer har 
föregåtts av flera års utredning. I Sverige har arbetet inte påbörjats trots att diskussion pågått i många 
år. 
 
Överförmyndarverksamhet 
Överförmyndarverksamheten kan delas in i verksamheterna politik och flyktingmottagande.  
 
Verksamheten politik består av övriga ställföreträdande (ej gode män för ensamkommande), 
kanslikostnader och mindre kostnader för den gemensamma nämnden (exempelvis utlägg för 
politikerna). Utfallet för verksamheten är negativt. Kansliets kostnader för HR, ekonomi, IT etcetera 
ökade med 1 miljon kronor år 2018 (värdkommunen bestämmer nivån för gemensamma kostnader). 
Knivstas andel motsvarar 33 000 kronor.  
 
Verksamheten flyktingmottagande består av gode män för ensamkommande barn och vissa 
kanslikostnader. Migrationsverket övergick i juli 2017 från återsökning av faktiska kostnader för 
ensamkommande barn till utbetalning av en engångsersättning vid anvisning av asylsökande och en 
annan engångsschablon när uppehållstillstånd ges. Detta har medfört att nämnden inte längre 
återsöker kostnader för gode män. Varje samarbetskommun ansvarar istället för att bevaka att 
schablonersättningarna och extra medel tillfaller kommunerna och slussar delar av den ersättningen 
vidare till överförmyndarnämnden. 
 
Utfallet för flyktingmottagande avviker positivt mot budget med hela 6 miljoner kronor för nämnden. 
Knivsta kommuns andel motsvarar 199 000 kronor. Ersättningar för uppdragstagare blev betydligt 
lägre på grund av att antalet ärenden sjönk kraftigt under året. 
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Knivstabostäder AB 
Ordförande: Jesper Rydåker (M) 
VD: Hans-Petter Rognes 
 
Knivstabostäder AB ägs av Knivsta kommun. Bolaget bildades år 2003 för att äga och  
förvalta det bestånd av bostadsfastigheter som köptes av Uppsalahem AB. 
 
Styrelsen 
Styrelsen består av ordförande Jesper Andersson Rydåker, vice ordförande Gunnar Gidlund samt Ulla 
Brith Rimén, Niklas Björkegren och Maria Ahlestål som ledamöter. Maria Ahlestål invaldes i början av 
året och ersatte Benny Jonsson. Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. 
 

Fastighetsbeståndet 

Kv. Granbacken: Särsta 38:3      Kv. Särsta: Särsta 10:2 
Kv. Tallbacken: Särsta 3:377  Särsta 3:41 
Kv. Gärdet:              Särsta 3:379  Särsta 3:184 
Kv. Vrå  Vrå 1:791  Särsta 3:350 

                                                        
Fördelning av fastigheterna 
 
I fastighetsbeståndet ingår 
518 bostadslägenheter, 16 lokaler, 
162 garage och 378 
parkeringsplatser. 
 
Uthyrningsbar yta uppgår till 36 718 
kvm, därav är 35 071 kvm bostäder. 
Fastigheterna har ett sammanlagt 
taxeringsvärde på 275,2 miljoner 
kronor.   
Samtliga lägenheter 
i beståndet är uthyrda. 

Andel bostäder/lokaler 
 

 

Bostäderna är geografiskt belägna i fyra områden: 

• Kvarteret Tallbacken är byggt 1965 och består av fem flerbostadshus på tre våningar.        
 Storleken på de 126 lägenheterna är mellan 1 och 5 rum och kök. 
 
• Kvarteret Granbacken består av åtta trevåningshus byggda 1972-73 och upprustade 1987.  
 Storleken på de 174 lägenheterna är mellan 1 och 5 rum och kök. 
 
• Kvarteret Gärdet är byggt 1967 och består av fyra trevåningshus.  
 De 84 lägenheterna består av 1 till 3 rum och kök. 
 
• Kvarteret Särsta, byggt i omgångar på 50-talet, 1964-66 och 1985. Det ligger i centrum och består 

av flerbostadshus på 1 till 4 rum och kök, med totalt 108 lägenheter.  
 

• Alsike Vrå, byggår 2018, totalt 24 lägenheter. 
 

Så gott som alla lägenheter har uteplats eller balkong. Alla hus har gårdar med lekplatser och 
gemensam tvättstuga.  
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Året som gått 
I januari höjdes hyrorna med 0,75 procent efter överenskommelse med hyresgästföreningen. 
 
Under våren färdigställdes installationen av säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter inom ramen för 
BoKvar. 
 
Upphandling av fönster överklagades under våren och kunde därför inte genomföras som planerats. 
Bytet planerades istället om till år 2019. 
 
Den årliga hyresförhandlingen resulterade i en hyreshöjning på 1,6 procent. 
 
Systematiseringsprojektet har fortlöpt enligt plan och kommer att slutföras 2019/2020. 
 
I september färdigställdes den första nyproduktionen av nya lägenheter i Knivstabostäders regi. 
Fastigheten är belägen i Alsike och rymmer 24 lägenheter. Fastigheten följer byggregler för mycket 
låg energiförbrukning och har beviljats investeringsstöd av staten. Normhyran för fastigheten 
fastställdes till 1427 kronor per kvadratmeter i förhandling med hyresgästföreningen. 
 
Stamrenoveringar slutförs i samtliga fastigheter förutom i delar av Särsta. Ny ventilation har 
installerats i en fastighet på området Tallbacken och ny värmepump har installerats i en fastighet på 
området Särsta. 
 
Nytt system för energiuppföljning har installerats under hösten på områdena Tallbacken och 
Granbacken. 
 
I december förändrades ägardirektivet till Knivstabostäder. Det innebär att bolaget ska påbörja 200 
lägenheter under mandatperioden. 

 
Investeringar 
Under året har säkerhetsdörrar installerats i hela beståndet genomförts och stamrenovering har 
slutförts. Ventilationsarbeten har påbörjats i olika delar av beståndet varav ett har slutförts. 
Nyproduktion av bostäder på fastighet Vrå 1:791 i Alsike färdigställdes. 
 
Underhåll och reparationer 
Under året renoverades kök och badrum till en kostnad av totalt knappt 1,6 miljoner kronor. Utöver 
detta genomfördes inre underhåll om totalt 2,3 miljoner kronor. På området Tallbacken färdigställdes 
ett större underhåll av utemiljön. Kostnaderna för reparationer blev 2,1 miljoner kronor vilket är lägre 
än tidigare, bland annat tack vare färre vattenläckor. 
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Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 40,6 miljoner kronor (39,5 miljoner kronor år 2017). Avskrivningar som 
belastar resultatet uppgick till knappt 4,8 miljoner kronor (4,4 miljoner kronor år 2017). 
Rörelseresultatet uppgick till drygt 5,1 miljoner kronor (7,4 miljoner kronor år 2017). Resultat efter 
finansiella poster och skatter uppgick till 6,2 miljoner kronor (7,3 miljoner kronor år 2017).  
 
Finansnetto 
Vid årsskiftet 2018/2019 var finansnettot - 537 000 kronor (- 356 000 kronor år 2017). Räntekostnader 
på 559 000 kronor (367 000 kronor år 2017) avser främst räntekostnader till kreditinstitut för lånen på 
fastigheterna. Ökad skuldsättning till följd av investeringar är främsta anledningen till de ökade 
räntekostnaderna 2018 jämfört med 2017. Den långsiktiga upplåningen ökade med 30 miljoner under 
året för att finansiera investeringar i fastigheter och nyproduktion. 
 
Likviditet 
Likvida medel uppgick den 31 december 2018 till 142 000 kronor (110 000 kr år 2017). Utöver det 
nyttjade Knivstabostäder koncernens checkkredit med cirka 2, 6 miljoner kronor  (-15,9 miljoner år 
2017). 
 
Soliditet 
Soliditeten var vid årets slut 30,1 procent (30 procent år 2017). 
 
Antal anställda 
Antalet anställda på helårsbasis uppgår till tre personer (fyra personer år 2017). 
 
Viktiga händelser efter räkenskapens utgång och utsikter 2019 
En överenskommelse träffades med hyresgästföreningen om en höjning av hyran med 1,3 procent 
retroaktivt från 1 januari 2018. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Knivstabostäder har relativt låg riskexponering och låga vakanser. Bostadskön med potentiella 
hyresgäster är lång och genomsnittstiden för att få en bostad är sex år. Skuldsättningen är låg i 
förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna och även vid ränteförändringar finns god 
betalningsberedskap.  
 
De främsta identifierade riskerna är relaterade till nybyggnation av fastigheter och behovet av 
upprustning i befintliga fastigheterna. Riskerna hanteras genom noggranna ekonomiska 
överväganden i samband med projektering av nya fastigheter samt kontinuerlig dialog och 
överenskommelser med hyresgäster kring behovet av åtgärder i befintliga fastigheter. Knivstabostäder 
har ett kommunalt borgensutrymme på 100 miljoner kronor vilket sänker upplåningskostnaderna och 
ökar tillgången till likviditet. En risk i bedömningen av framtida investeringar är osäkerheten i 
långsiktigheten i politiska beslut. Investeringsstödet från staten har nyttjats för senaste nyproduktionen 
och hur stödet kommer att se ut i framtiden är oklart. 
 
Styrelsens bedömning av det kommunala uppdraget  
Styrelsen bedömer att verksamheten som bedrivits under kalenderåret 2018 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Avkastningskrav och uppföljning av ägardirektiv 
Ägarnas avkastningskrav på bolaget innebär att marknadsvärdet på bolaget och det redovisade egna 
kapitalet inte ska minska realt och ska gälla före nedskrivningar föranledda av en eventuell 
nyproduktion. Avkastningskravet på redovisat eget kapital bör uppgå till 7,5 procent men innebär inte 
nödvändigtvis krav på kontant årlig utdelning. Vinsten kan därför konsolideras inom bolaget för att 
klara av framtida investeringar. Resultatet för år 2018 innebär att bolaget uppnått en avkastning på 
11,1 procent (14,7 procent år 2017). Avkastningen år 2017 och år 2018 ska vägas mot den låga 
avkastningen under 2016. Under året har ingen nyproduktion påbörjats. På grund av brist på planlagd 
mark har inte bolaget haft möjlighet att uppnå ägardirektivet på 50 lägenheter. 
 
Under året kunde 34 lägenheter tilldelas Knivsta kommun (22 lägenheter år 2017). Detta motsvarar 
hälften av de totala avflyttningarna under den period som ägardirektivet varit gällande. Detta är i 
enlighet med direktivet.
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Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Ordförande: Fredrik Ek (M) 
VD: Hans-Petter Rognes 
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB (org nr 556663-1577) ägs till 100 procent av Knivsta kommun. 
Bolaget bildades år 2004 och äger Knivsta kommuns verksamhetsfastigheter, såsom skolor, förskolor, 
sim- och sporthallar samt före detta brandstation och lägenheter samt kontorslokaler. Bolaget har säte 
i Knivsta kommun, Uppsala län. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet är dels att inom Knivsta kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, 
förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta 
kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Dels att äga, förvärva, avyttra och 
förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun angelägenhet eller som 
äger fastighet eller fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. 
 
Sedan december 2007 äger Kommunfastigheter i Knivsta AB även Alsike Fastighetsaktiebolag (org nr 
556341-4043, Alsikebolaget) till 100 procent. Alsikebolaget äger exploaterbar mark, bygger 
infrastruktur och säljer detaljplanelagd kvarters- och tomtmark i Alsike till privatpersoner, byggmästare 
och husbyggnadsleverantörer samt marknadsför Knivsta som helhet. 
 
Styrelsen  
Styrelsen består av ordförande Fredrik Ek, vice ordförande Per Lindström, ledamöterna Kerstin 
Eskhult, Gunnar Orméus och Roger Andersson samt suppleanter Lacka Linder, Petra Jansson och 
Vic Guedira. Pontus Lamberg entledigades från sitt uppdrag på årsstämman 2018-04-17 och ersattes 
av Vic Guedira som suppleant. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. 
 

 
 
I fastighetsbeståndet ingår lägenheter samt gruppboende på totalt cirka 7400 kvadratmeter (BTA). För 
den pedagogiska verksamhetens räkning ägs och drivs nio skolfastigheter och tolv förskolefastigheter 
på cirka 53 008 kvadratmeter (BTA). Övriga fastigheter såsom den tidigare brandstationen, 
kontorslokaler, sim- och sporthallar samt vårdboenden uppgår till cirka 17 166 kvadratmeter (BTA). 
Det bokförda värdet på fastigheterna uppgår till 969,8 miljoner kronor. I det bokförda värdet ingår inte 
pågående nyanläggningar.  
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Året som gått 
I januari fattades beslut i Knivsta kommuns fullmäktige att Kommunfastigheter har rätt att handla med 
derivat i form av ränteswappar i enlighet med gällande finanspolicy. 
 
I början av året evakuerades förskolan Diamanten efter arbetsmiljöproblem relaterat till de golv som 
lagts i lokalen. Åtgärder vidtogs och förskolan kunde återigen tas i drift under året. En tvist föreligger 
gentemot den entreprenör som utförde golvarbetet. 
 
I februari invigdes Hälsoäventyret i Gredelby gamla skola efter en mycket lyckad ombyggnation. 
 
I mars köptes fastigheten Gredelby 2:114 med ändamålet att bebyggas med Norrgårdens förskola. 
 
I mars togs beslut om att utöka investeringsramen för Norrgårdens förskola från 63 till 71 miljoner 
kronor, på grund av bland annat en mer omfattande markentreprenad än tidigare budgeterad. 
 
I mars tillträdde en ny fastighetschef. 
 
I juni emottogs beställning på park- och idrottsyta i Alsike. Uppdraget är budgeterat till 15 miljoner 
kronor och kommer att utföras av Alsikebolaget. 
 
I juni beslutades om ny investeringsram för Knivsta Centrum för idrott och kultur. Den nya 
investeringsramen är på totalt 395 miljoner kronor. De ökade kostnaderna förklaras av förtydliganden i 
beställningen, tilläggsbeställningar, specialutrustning och andra merkostnader. 
 
I augusti invigdes de nya kontorslokalerna på vinden av gamla brandstationen efter ombyggnation. 
 
I oktober fastställdes konsumentprisindex (KPI) till 2,3 procent, vilket är den högsta nivån på flera år. 
KPI styr indexuppräkningen av hyror och resulterade i en hyreshöjning i lokalbeståndet på i genomsnitt 
1,8 procent för 2019. 
 
Omsättning och resultat  
Nettoomsättningen uppgick till 141,6 miljoner kronor år 2018 (125,8 år 2017). Avskrivningarna uppgick 
till 37 miljoner kronor (32,9 år 2017). 
 
Räntekostnaderna uppgick till 22,7 miljoner kronor (11,3 år 2017). Räntekostnaderna avsåg primärt de 
lån som bolaget har hos Kommuninvest samt Nordiska Investeringsbanken samt kostnadsränta för 
utnyttjad kredit på koncernkontot, jämte borgensavgifter till Knivsta kommun. 
 
Årets resultat för bolaget efter skatt och bokslutsdispositioner uppgick till 12,1 miljoner kronor (13,7 år 
2017). I årets resultat ingår anteciperad utdelning från dotterbolag med 8 miljoner kronor.  
 
Soliditet 
Soliditeten för moderbolaget var vid årets slut 9,9 procent (10,9 procent år 2017). 
 
Tillgångar  
Bolaget hade vid årets utgång byggnader och mark till ett bokfört värde om 969,8 miljoner kronor 
(780,9 år 2017). I det bokförda värdet ingick inte pågående nyanläggningar. 
 
Likviditet  
Likvida medel uppgick vid årets slut till 22,4 miljoner kronor (4,7 år 2017) för moderbolaget. Bolaget 
har en checklimit hos Nordea på 50 miljoner kronor (45 miljoner kronor år 2017), varav 0 kr (0 kr) 
nyttjades per den 31 december år 2018.  
 
Antal anställda  
Antalet anställda på helårsbasis uppgick till 44 personer år 2018 (41 personer år 2017). 
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Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång 
I januari genomfördes de första affärerna med ränteswappar, vilka tillsammans förlängde 
räntebindningen i portföljen med knappt ett år. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget har en låg riskexponering och låga vakanser. Knivsta kommun är både ägare och den 
dominerande hyresgästen, med långsiktigt behov av lokaler för sina verksamheter. Hyreskontrakten är 
långa. Moderbolaget kommer att fortsätta att växa i takt med kommunens behov av nya lokaler. För 
moderbolaget innebär räntehöjningar en väsentlig risk för lönsamheten, men en möjlighet vid 
räntesänkningar. Soliditeten är 9,9 procent för moderbolaget. Lånen har Kommuninvest eller Nordiska 
Investeringsbanken som motpart. Räntebindning och kapitalbindning för låneportföljen styrs av en 
finanspolicy som syftar till att vidmakthålla en balanserad låneportfölj med begränsad risk. Samtliga 
lån omfattas av en kommunal borgen. Borgensåtagandet från kommunen har för närvarande ett tak på 
1,3 miljarder kronor. 
 
Styrelsens bedömning av det kommunala uppdraget  
Styrelsen bedömer att verksamheten som bedrivits under kalenderåret 2018 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Avkastningskrav  
Ägarens krav på avkastning fastställs av kommunfullmäktige i samband med att kommunens budget 
antas. Denna ska ta hänsyn till en långsiktig soliditetsnivå för moderbolaget på 10 procent. Bolaget 
ska även långsiktigt uppnå ett resultat på 3 procent av omsättningen. 
 
Soliditeten i bolaget har minskat till 9,9 procent (10,9 procent år 2017). Minskningen förklaras primärt 
av fortsatt ökad upplåning för pågående nyproduktion. Soliditetsnivån understiger det långsiktiga 
soliditetsmålet, men förväntas åter öka under nästkommande år. Vinstmarginalen efter skatt uppgick 
till 8,5 procent (10,9 procent år 2017). Rensat för anteciperad utdelning från dotterbolag blev 
vinstmarginalen 2,9 procent år 2018 (10,9 procent år 2017). Den lägre marginalen förklaras av en 
större del resultatförda räntekostnader samt av ökade kostnader för reparationer. 
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Alsike Fastighets AB 
Ordförande: Fredrik Ek (M) 
VD: Hans-Petter Rognes 
 
Alsike Fastighets AB ägs till 100 procent av Kommunfastigheter i Knivsta AB.  
  
Bolaget har till uppgift att exploatera Alsike samt sälja tomt- och kvartersmark i Knivsta kommun. För 
närvarande är det endast i Alsike som bolaget äger mark varför det huvudsakligen är där bolaget 
lägger sina resurser. Det är på beställning från kommunen som bolaget bygger kommunaltekniska 
anläggningar enligt upprättat exploateringsavtal. 
 
Utöver detta har bolaget till uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor i kommunen för att attrahera 
både etablerade och presumtiva företag och boende i Knivsta kommun. Detta innebär också att skapa 
förutsättningar för bättre kommunikationer i form av bland annat ytterligare en anslutning till E4:an, att 
cykelvägarna längs järnvägen mellan Alsike och Sävja sammanfogas samt att verka för att Alsikes 
gamla tågstopp återuppstår. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av ordförande Fredrik Ek, vice ordförande Per Lindström, 
ledamöterna Kerstin Eskhult, Gunnar Orméus och Kerstin Umegård samt suppleanter Lacka Linder 
Niclas Ahlestål och Pontus Lamberg. På årsstämman 17 april 2018 beslutades att utse Vic Guedira till 
suppleant att ersätta Pontus Lamberg som begärt om entledigande från sitt uppdrag. Styrelsen har 
under året haft sex protokollförda sammanträden. 
 
Året som gått 
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att leva upp till det komplexa åtagande som 
Knivsta kommun har med staten i fyrspårsavtalet. Avtalet från år 2017 innebär en utbyggnad av 
järnvägen genom kommunen till fyra spår och en pendelstation i Alsike. Beslutet påverkar i stort sett 
alla frågor relaterade till utvecklingen av Knivsta och Alsike. Avtalet omfattar byggandet av 
sammanlagt 15 000 bostäder och kommer att innebära att viktiga vägval är brett förankrade för att 
skapa kontinuitet och förståelse i den framtida planeringen. 
 
Anläggningen av Alsike Park inklusive en idrottsyta påbörjades under våren. Parken kommer i ett 
första skede att innehålla grönytor och en ny damm för omhändertagande av dagvatten från Alsike 
Nord etapp 2. Idrottsytan är tänkt att tjäna Adolfsbergsskolans behov av uteaktiviteter. Den kommer 
att rymma bollplan, löparbana, längdhopp och plats för kulstötning. 
 
I juni och november genomfördes två välbesökta medborgardialoger om Alsike Nord etapp 2, vilken är 
detaljplanen för Alsikes nästa utbyggnadsområde. Detaljplanen är ett första led i den framtida 
utvecklingen och kom ut på samråd under hösten. Planen ger uttryck för kommunens vägval kopplat 
till fyrspårsavtalet och innehåller bostäder samt ytor för rekreation och möjliga företagsetableringar. 
Hänsyn har tagits till att skapa förutsättningar för en framtida pendelstation norr om bron i Alsike. 
 
Under våren förvärvades en fastighet belägen på både den östra och västra sidan om järnvägen, strax 
norr om den framtida pendelstationen. Förvärvet är av strategisk betydelse och ett led i att underlätta 
möjligheten för en nordlig framtida förbindelse mellan den östra och den västra sidan om järnvägen. 
 
Under året påbörjades samarbetet med KTH Arkitekturskolan med inriktning på sex olika 
forskningsteman. Samarbetet har hörsammats i vidare kretsar – exempelvis hölls en presentation på 
Arkitekturbiennalen i Venedig. Med koppling till detta inleddes under hösten en första workshop i en 
serie kvartalsworkshops. Sextiotalet representanter från potentiella byggherrar, kommunen med flera 
närvarade.  
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Alsikebolaget har fått två projektanslag beviljade i samarbete med KTH. DiverCity är det ena projektet 
som stöds av Vinnova. Det är Sveriges största satsning på byggemenskaper. Inom detta projekt 
samarbetar Alsikebolaget och KTH med 17 andra parter. Det andra projektet, Self Build City, stöds av 
Boverket. Detta projekt driver Alsikebolaget och KTH tillsammans som enda parter. Projektet har 
inriktning på både social integrering och yrkesintegrering. Inledningsvis planeras för ett ”starkt hållbart” 
prototyphus i Vassunda som sedan ska vidareutvecklas i Alsike Nord. Self Build City har redan visats 
på arkitekturutställningar i New York, Stockholm, Izmir och Paris i samverkan med Sveriges Arkitekter 
och Svenska institutet. Projekten beräknas pågå under åren 2018-2020. 
 
Under året färdigställdes en rapport i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet om 
kretsloppsanpassade VA-lösningar i stadsnära miljöer, med stöd från Naturvårdsverket. 
 
Näringslivsgrenen inom Alsikebolaget genomförde under året flera olika aktiviteter som gynnat 
utvecklingen av Knivstas näringsliv. Bland dessa kan nämnas presentation av Knivsta vid det årliga 
Dis-tinget i Uppsala, kontakter och möten med flera större företag som vill köpa mark för 
verksamhetsetablering samt samverkan med kommunen och Arbetsförmedlingen i arrangemanget av 
en arbets- och praktikmässa. En näringslivsgala har anordnats i kommunen och den fick stor 
uppslutning och entusiasm. Initiativ har tagits till ett intressenätverk för privata markägare i syfte att 
verka som stöd i deras försök till företagsetablering i kommunen. 
 
Flerårsjämförelse 
Nedan följer bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Belopp i miljoner kronor.  
 
Belopp i tusentals kronor 2018 2017 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 0,3 4,1 35,3 66,0  42,4 
Antal fastighetsförsäljningar - 1 19 23 23 
Resultat efter finansiella poster -7,8 -2,5 26,1 26,5 16,9 
Balansomslutning 147,0 152,2 159,3 157,2  130,4   
Soliditet % 73 74 72 60 64 
Avkastning på totalt kapital % negativt negativt 16   17  13 
Antal anställda 4 3 3 2 2 

 
Nyckeltalsdefinitioner 
• Soliditet, eget kapital och 78 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. 
• Avkastning på totalt kapital, rörelseresultat plus ränteintäkter i förhållande till balansomslutningen. 
 
Likviditet 
Bolagets bankkonto används främst vid fastighetsaffärer. Från kontot sker kontinuerligt 
medelsöverföringar till Knivsta kommuns koncernkonto, varifrån samtliga investeringar tas i enlighet 
med av kommunfullmäktige beslutad företagspolicy. Likvida medel på bankkontot uppgick på 
balansdagen till 766 448 kr och på koncernkontot var behållningen negativ, 9,6 miljoner kronor. 
Bolaget har en kredit på 15 miljoner kronor. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser noteras efter räkenskapsårets utgång. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
I och med fyrspårsöverenskommelsen med staten råder en positiv framtidstro i hela 
Mälardalsregionen. Samtidigt som överenskommelsen skapar förutsättningar för ökad tillväxt i 
regionen kommer stora krav att ställas på infrastrukturella satsningar. Detta innebär att breda politiska 
överenskommelser som sträcker sig över tid måste till. Annars kan osäkerhet uppstå för de aktörer 
som väljer att exploatera marken i Alsike. Intresset riskerar då att sjunka och därmed försäljningen för 
bolaget. 
 
Knivsta kommuns avtal med staten ger hopp om en utveckling inte bara i Knivsta utan även i Alsike. 
Samarbetet med KTH Arkitekturskola är viktigt för att finna nya lösningar och samarbeten som stärker 
Alsikes attraktionskraft inte bara i högkonjunktur utan även vid en minskad efterfrågan på mark 



 127 

Trots Knivstas goda geografiska läge och kollektiva förutsättningar finns flaskhalsar i kapacitet i om-
rådet. Det gäller främst fjärrvärme, elnät, vägnät samt vatten- och avloppskapacitet. Det påverkar all 
planläggning i kommunen och kräver snabba åtgärder för kommunen ska leva upp till sitt åtagande i 
avtalet kring fyrspårsutbyggnaden. 
 
Bolaget har de senaste åren haft begränsat med detaljplanerad mark till försäljning. Detta har lett till 
en negativ försäljnings- och resultatutveckling. Vid ytterligare förseningar av den kommande 
detaljplanen finns risk att de ägardirektiv som ställts på bolaget kan bli svåra att uppfylla. 
 
Utsikterna för den nya detaljplanen bedöms positiva, men är samtidigt starkt kopplade till konjunkturen 
i Sverige i allmänhet och läget på fastighetsmarknaden i synnerhet. Kostnaden för den kommande 
planen bedöms vara betydligt högre än de tidigare planerna. Det ger en risk för lägre intjäning och 
även att ett högre pris behöver tas ut för att bibehålla lönsamheten. Det högre priset tillsammans med 
en avsvalnande fastighetsmarknad kan innebära en väsentlig risk för att försäljningen av ny mark tar 
längre tid. Bedömningen är dock fortsatt att nuvarande marknadspriser ger god intjäning till bolaget. 
 
Styrelsens bedömning av det kommunala uppdraget 
Styrelsen bedömer att verksamheten som bedrivits under kalenderåret 2018 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Avkastningskrav 
Ägarens krav på avkastning fastställs av kommunfullmäktige i samband med att kommunens budget 
antas. Det innebär att bolaget har för sin verksamhet ett resultatkrav som över en femårsperiod 
uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Denna avkastning ska säkra bolagets 
långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen. Styrelsen kan konstatera 
att med årets låga resultat har bolaget inom den senaste femårsperioden nått ett genomsnittligt 
resultat på 11,7 miljoner kronor, vilket ligger i underkant av ägardirektivet. 
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Ordlista 
 

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. 
 
Avsättningar Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallotid inte är helt 

bestämd. 
 
Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur 

kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital. 
 
Blandmodellen Pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 

behandlas som ansvarsförbindelse. Utbetalning av pensionsförmåner 
som intjänats till och med 31 december 1997 redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats 
från och med 1 januari 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen 
och som avsättning i balansräkningen. 

 
Eget kapital Kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade 

överskott. 
 
Finansieringsanalys Visar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet 

har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

 
Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom verksamheterna. 
 
Kapitalkostnader Benämning för ränta, internränta och avskrivningar. 
 
Kortfristiga skulder Skulder och lån med löptid understigande ett år som hänförs till den 

löpande verksamheten. 
 
Likviditet Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. 
 
Långfristiga skulder Skulder och lån med löptider längre än ett år. 
 
Omsättningstillgångar Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är 

avsedda för stadigvarande bruk. 
 
Resultaträkning Visar det finansiella resultatet av årets verksamhet. Det finansiella 

resultatet är den förändring av det egna kapitalet som årets verksamhet 
inneburit. 

 
Periodisering Fördelning av intäkter och kostnader på den redovisningsperiod till vilken 

de hör. 
 
Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. 
 
Soliditet Speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten är det 

egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, det vill säga visar 
graden av egna finansierade tillgångar. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Daniel Wallin Datum KS-2019/233 
Ekonom 2019-03-10   
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
 
 

   Kommunstyrelsen  
 
 

Fastighetsköp – Köp av kommunhuset på Centralvägen 18 
KS-2019/233 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att köpa bolaget Gredelinen kommanditbolag och genom detta köp förvärva 
kommunhusfastigheten, samt 
att vid behov ta upp nya lån för att finansiera köpet. 

 
Sammanfattning  
Knivsta kommun har möjlighet att köpa Knivsta Kommunhus på fastigheten Gredelby 21:3 
enligt gällande optionsavtal. Affären sker genom att köpa fastighetsbolaget Gredelinen KB 
med organisationsnummer 969724-6529.  
Priset är fastställt till 131,95 miljoner kronor i bokfört värde per tillträdesdatumet 2021-10-31. 
Priset kommer att justeras upp med ev. tilläggsinvesteringar som Gredelinen KB har gjort 
eller kommer att göra i fastigheten fram till tillträdesdatumet.  
Slutpriset beräknas vid tillträdesdatumet uppgå till mellan 131,95 - 140 miljoner kronor.  
Kommunen kommer att behöva låna upp hela eller delar av förvärvsumman på ca 140 
miljoner kronor.     
 

Bakgrund 
Knivsta kommun har en möjlighet att köpa Knivsta Kommunhus på fastigheten Gredelby 21:3 
till ett förutbestämt pris, som är cirka 70-75 miljoner kronor lägre än bedömt marknadsvärde. 
Kommunen måste besluta och avropa optionen tidigast 2018-10-31 och senast 2019-10-31 
för att förvärv ska vara möjligt.    
En oberoende marknadsvärdering av fastigheten Gredelby 21:3 är gjord på uppdrag av 
Knivsta kommun. I värdeutlåtandet, daterat 2018-05-07, bedöms fastighetens värde uppgå 
till 210 miljoner kronor. Marknadsvärdet är således betydligt högre än förvärvspriset även om 
en tillsynes mer osäker fastighetsmarknad vägs in.  
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Kommunen kommer vidare att utreda vilken juridisk person; Kommunen, Kommunfastigheter 
i Knivsta AB eller som eget dotterbolag, som kommer att äga fastigheten. Förvaltningen 
kommer att återkomma med ett förslag om vilket alternativ som är det för kommunen mest 
ekonomiskt fördelaktiga.  
Fastighetsskötseln kommer även efter köpet att skötas av Kommunfastigheter, som för övrigt 
är positiva till att fortsätta med drift och förvaltning av huset. Kommunfastigheter anser att 
kommunhuset är i bra skick men att det finns mindre brister som lättare skulle avhjälpas med 
fullrådighet över fastigheten.        
Knivsta kommun tecknade ett 20-årigt hyresavtal som sträcker sig t.o.m. 2031-10-31. 
Hyresavtalet kategoriseras av revisorerna som ett Sale-and leaseback, vilket innebär i stora 
drag en finansiell transaktion, där hela den kvarvarande hyran redovisas som en tillgång och 
en skuld i kommunens redovisning. Hyreskostnaden uppstår genom avskrivningar. 
Kommunen står för alla övriga media kostnader så som värme, el, vatten och avlopp samt 
återvinning etc.   

Ekonomisk konsekvensanalys 
Konsekvensen av att inte köpa kommunhuset innebär att kommunen går miste om den 
värdeökning om ca 70 miljoner kronor som är skillnaden mellan marknadsvärde (210 Mnkr) 
och förvärvspriset (131,95-140 Mnkr). Ett nytt högre marknadsvärde vid hyrestidens slut 
kommer sannolikt innebära att hyran kommer att marknadsanpassas, med en kraftig höjd 
hyra som följd. (Se även kassaflödesberäkningen i bilaga 1, effektiv hyra, kolumn 2032).       
 
Effekter av att inte ha fortsatt verksamhet i huset 

• Kvarvarande värde av förbättringsåtgärder riskerar att förloras om inte kommunen 
långsiktigt har kvar sin verksamhet i huset. Kommunen har löpande gjort 
förbättringsåtgärder i huset för att ytterligare optimera dess användning. 

• En flytt av kommunens administration skulle bli kostsam, om ca 160 st. arbetsplatser 
och biblioteket skulle behöva flytta till nya lokaler.  

• Det kan bli svårt att hitta en lika centralt belägen fastighet att flytta administrationen 
till.    

 
Övriga effekter av att inte köpa huset: 

• Kommunen riskerar att behöva återställa kommunhuset i dess ursprungliga skick 
(verksamhetsanpassningar, aktivitetsbaserade åtgärder etc) vilket kan medföra 
ytterligare kostnader för dess återställning vid en utflyttning.  

• Kommunen har inte kontroll över finansieringen över fastigheten, under 
hyresperioden fram till 2031-10-31 och därefter i en fortsatt förhyrning, vilket kan 
medföra kraftigt ökade hyreskostnader om marknadsräntorna stiger. Kommuner lånar 
generellt  billigare än övriga marknadsaktörer.   
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Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Lokalförsörjningschef 
Ekonomichef 
Kommundirektör  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare  Knivsta kommun genom Daniel Wallin. 
 
Syfte  Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar. 
 
Värderingsobjekt  Fastigheten Gredelby 21:3 i Knivsta kommun. 
 
Värdetidpunkt  Värdetidpunkt är 2018‐05‐07. 
 
Förutsättningar  För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå‐

tande”. 
 
  Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in‐

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag  ‐ Besiktning av värderingsobjektet 2018‐03‐02 av undertecknad 

tillsammans med Eric Svensson från Kommunfastigheter i Knivsta 
AB. 

  ‐ Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
  ‐ Lokalhyreskontrakt. 
  ‐ Taxeringsuppgifter. 
  ‐ Utdrag ur detaljplan. 
  ‐ Byggnadsritningar. 
  ‐ Marknadsinformation. 
  ‐ Kartmaterial. 

 
 
BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare  Gredelinen KB    (Org.nr 969724 ‐ 6529) 
 
Fastighetstyp  Kontorsfastighet (Knivsta kommunhus). 
 
Läge  Värderingsobjektet är beläget i centrala. Gatuadressen är Central‐

vägen 16 ‐ 18 samt Staffansvägen 2 A‐F i Knivsta. 
 
  Näromgivningen utgörs av järnvägsstation, handelsetableringar 

samt flerbostadshusbebyggelse. På längre avstånd finns Uppsala 
och Stockholm city samt Arlanda. Alla servicefunktioner och kol‐
lektiva kommunikationer finns inom gångavstånd. Trafikleder nås 
på nära avstånd. 
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Planförhållanden  Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 2010‐07‐23. Pla‐
nen anger kontorsändamål i alla våningsplan samt centrumända‐
mål i bottenvåningen, dvs butik, bibliotek, restaurang, offentlig 
service. Genomförandetiden går ut 2020‐07‐23. Högsta tillåten vå‐
ningsantal är fem (V). 

 

 
 
Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc.  Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 

 
Uthyrningsbara areor  De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en‐

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
   

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 
  m² %  enheter 
Kontor  8 470 100 1

Summa  8 470 100 1

 
  Areauppgifterna härrör från lokalhyreskontraktet. Kontrollmätning 

har ej utförts. 
 
Tomtbeskrivning  Värderingsobjektets areal uppgår till 3 929 kvm. 
 
  Befintlig bebyggelse upptar ca 45 % av tomten. Den obebyggda 

delen utgörs av hårdgjord markyta. Värderingsobjektet var vid be‐
siktningstillfället snöbelagd. 
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Byggnadsbeskrivning  Värderingsobjektet är bebyggt med en större kontorsbyggnad i 
fyra våningar med källare inrymmandes parkeringsgarage, förråds‐
utrymmen samt undercentral. Byggnaden är uppförd 2012. Bygg‐
naden är grundlagd med pålad källarvåning. Invid huset finns drä‐
neringspumpar. Stommen utgörs av betong med bjälklag i betong. 
Ytterväggarna är av betong. Fasaderna är putsade. Fönstren är av 
isolerglastyp. Taket är täckt med papp. 

 

   
 
  Uppvärmningen sker med fjärrvärme via vattenradiatorer och ven‐

tilationsluft. Ventilationen utgörs av mekanisk till‐ och frånluft 
med värmeåtervinning samt kyla. Flertalet hissar finns i byggna‐
den. Byggnaden är ansluten till nät för el, VA och värme. 

 
  Byggnaden inrymmer Knivsta kommunhus med dess kontorsloka‐

ler, sammanträdesrum, hörsal, personalutrymmen, matsal. I bot‐
tenvåningen finns ett café som hyrs ut på andrahandskontrakt 
samt bibliotek, poliskontor samt reception. I källaren finns under‐
central för uppvärmning och på vinden undercentral för ventilat‐
ionsaggregaten som i sin tur ligger på taket. 

 
  Byggnadens underhållsskick är gott. Underhållsbehov föreligger ej. 

OVK‐besiktningen är godkänd. 
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  Kontorslokalerna har huvudsakligen normalgod till god standard. 
Golven är belagda med linoleum, väggarna utgörs av målade gips‐
väggar och taken utgörs av undertak. Personallokaler finns i form 
av större lunchrum med modern köksutrustning, vidare finns det 
på ett flertal ställen mindre köksenheter med kaffemaskin, vatten 
och diskmaskin, se bild nedan. Planlösningen är normalgod. Ytef‐
fektiviteten är normalgod, del av byggandens mitt utgörs av ett 
luftigt trapphus, se bild nedan. Lokalerna är specialanpassade för 
nuvarande verksamhet som kontorsfastighet. Underhållsskicket är 
mycket gott beaktat att den nästan fortfarande får anses vara ny‐
byggd. 
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HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
Hyror  Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
 
  Aktuell hyra är under åren 2018‐2021 beroende på räntan Stibor 

90 och tillägg/avdrag görs beroende av om Stibor 90 översti‐
ger/understiger 0,55 % med 13 067 kr/0,01 räntepunkt. Från och 
med 2022 och till avtalsslut 2031 justeras hyran med ett tillägg/av‐
drag på 12 240 kr/0,01 räntepunkt som överstiger/understiger 
0,55 % avseende den 10 åriga Swapräntan. 

 
  Nedanstående graf avser Forums beräkning av utvecklingen av Sti‐

bor 90 under de kommande åren baserat på aktuella marknadsno‐
teringar. Forum räknar med att Stibor‐räntan för 2018–2019 är ne‐
gativ, för att år 2020 komma att ligga runt 0,4 % och för 2021 på 
ca 0,8 %, grovt uppskattat.  

 
  För övriga år inom löptiden 2022–2031 uppskattar Forum att man 

kan kalkylera med en genomsnittlig 10‐årig Swapränta på 2,25 %.  
Här gör Forum uppskattningen, baserat på aktuella marknadsrän‐
tor att Stibor 90 och den 10‐åriga swapräntan planar ut på ungefär 
denna nivå och ligger kvar där under hela 10‐årsperioden, vilket 
visas i grafen nedan. Vid dagens datum ligger för övrigt den 10 re‐
spektive 20 åriga Swapräntan på nivåerna 1,24 % respektive 1,76 
%. Att de långa swapräntorna är lägre idag än Forums uppskatt‐
ning för år 2022 ‐ 2031 speglar marknadens tro att Stibor 90 är be‐
tydligt lägre idag än den kommer att vara inom bara några år. 

 
  Ovanstående hyrestillägg/hyresavdrag redovisas mer ingående i 

bilaga 2. 
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  Utgående hyra kan sammanfattas enligt tabellen nedan. 
 
  Nuvarande hyra bedöms vara låg varför en marknadsmässig hyra 

om 1 700 kr/kvm LOA och år har bedömts i 2018‐års nivå exklusive 
fastighetsskatt. Värmen utgör en bedömd kallhyra där hyresgästen 
står för stor del av det inre underhållet. 

   
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  
Marknads- 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt 
  m² m² kr/m² kr 

  
kr/m² kr 

Kontor  8 470 8 470 813 6 885 277
  

1 764  14 939 000

Genomsnitt / Summa 8 470 8 470 813 6 885 277
  

1 764  14 939 000

   
  Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 

tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen. 
   

Kontrakts‐  Antal Andel av

längd  kontrakt hyra %

<= 1 år  ‐ ‐

> 1 ‐ <= 3 år  ‐ ‐

> 3 ‐ <= 5 år  ‐ ‐

> 5 ‐ <= 10 år ‐ ‐

> 10 år  1 100

Totalt  1 100

 
Vakans / Hyresrisk  Inga vakanser finns för närvarande.Gjorda vakansantaganden och 

åsättanden av hyresrisker innebär en vakans/hyresrisk per lokaltyp 
och år enligt tabellen. 

    
Vakans/hyresrisk (%) Lång- 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 siktig 
Kontor  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  5,0

Totalt  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  5,0

 
Drift och underhåll  Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets‐

mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä‐
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Kost‐
naderna bedöms komma att utvecklas med inflationen. Baserat på 
det hyresavtal som föreligger så skall hyresgästen stå för stor del 
av fastighetens drift‐ och underhållskostnader. Det bedöms dock 
troligt att en köpare hade kalkylerat med att ansvaret för det peri‐
odiska underhållet övergår till fastighetsägarens ansvar efter hy‐
resavtalets slut. Bedömt periodiskt underhåll är bedömt till 75 
kr/kvm men utgår inte förrän efter 2031‐10‐31. 
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  Kostnadsbedömningen framgår av tabellen. 
   

Lokaltyp D&UH 
Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 
UH   Admin. Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² 
Kontor  95 805 10 10 75 

Genomsnitt/Summa 95 805 10 10 75 

 
  I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Fastighetsskatt etc  Gällande taxeringsvärden samt nuvarande fastighetsskatt framgår 

av tabellen. 
 

  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 
  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 
Lokaler  8 000 46 000 54 000 540

Summa  8 000 46 000 54 000 540

 
  Värderingsobjektet är taxerat med typkod 325 (Hyreshusenhet, 

lokaler). Värdeår är 2012. 
 
  För lokaler och industri utgår fastighetsskatt uppgående till taxeringsvärdet multiplicerat med skat‐

tesatsen (f.n. 1 % för lokaler och 0,5 % för industri). Taxeringsvärdet förutsätts förändras vid de till‐
fällen regelverket medger detta och i linje med översiktligt bedömd fastighetsprisutveckling. Nuva‐
rande skattesatser förutsätts gälla under hela kalkylperioden. 

 
Driftnetto  Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
   

Driftnetto     
  kr/m² kr  
Aktuell hyra  813 6 885 277

Drift & underhåll  ‐20 ‐169 400

Fastighetsskatt  ‐64 ‐540 000

Driftnetto år 1 (helår)  729 6 175 877

Driftnetto, normaliserat 1 517 12 847 400

 
  Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 
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VÄRDERING  Metodtillämpning 
 
  Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark‐

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
  Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av‐

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings‐
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift‐ och un‐
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal‐
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm‐
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat‐
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav‐
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas‐
tighetsköp. 

 

 Marknadsanalys  
 
Allmänt  Sveriges ekonomi är stark och har under de senaste åren haft en 

hög  BNP‐tillväxt  och  sjunkande  arbetslöshet  som  medfört  att 
sysselsättningsgraden nu är historiskt hög.  Inflationen är nära två 
procentsmålet, men för att inflationen ska ligga kvar där har Riks‐
banken bedömt att penningpolitiken behöver vara fortsatt expan‐
siv. Med anledning av detta beslutade Riksbanken i februari att låta 
reporäntan vara oförändrad på ‐0,5 %. Riksbanken räknar inte med 
att höja reporäntan förrän i mitten av 2018. 

  
  Den globala konjunkturen stärks alltmer men det relativt dämpade 

inflationstrycket medför att penningpolitiken  i omvärlden är  fort‐
satt expansiv.  

   
  Under de senaste månaderna har statsobligationer med längre 

löptider stigit. Den svenska börsen har sjunkit sedan årsskiftet och 
fastighetsaktierna har haft en liknande utveckling. 

 
   Under de senaste åren har tillväxten till stor del drivits av bostads‐

investeringarna vilket påverkas negativt av sjunkande bostadspri‐
ser. Riksbanken bedömer att konjunkturen fortsätter att vara stark 
2018 och 2019, men att tillväxten kommer att mattas något. Effek‐
ten på BNP motverkas delvis av starkare efterfrågan från omvärl‐
den.  
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Fastighetsmarknaden  Intresset för fastighetsinvesteringar fortsätter att vara stort, och 
transaktionsvolymen uppgick till ca 172 miljarder kr 2017 vilket är 
drygt 40 miljarder lägre än rekordåret 2016. Institutionerna är ka‐
pitalstarka och det finns ett stort utländskt intresse för den 
svenska fastighetsmarknaden.  

 

  Bankerna har under året blivit allt mer restriktiva i sin utlåning vil‐
ket främst drabbat mindre aktörer. Större fastighetsbolag upple‐
ver dock att finansieringsvillkoren är fortsatt goda.  

  
  Marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar har under 

ett antal år gradvis sjunkit och är på många orter nere på rekord‐
låga nivåer.  Detta gäller framförallt för objekt i de större städerna 
och i tillväxtregionerna. En viss utplaning av avkastningskraven kan 
emellertid nu skönjas. En successiv utvidgning till andra mer se‐
kundära delmarknader går även att notera.  

 
  Med låga avkastningskrav, stark hyrestillväxt och lågt ränteläge 

har också riskerna på fastighetsmarknaden ökat. Under hösten har 
osäkerheten på marknaden ökat och flera planerade bostadspro‐
jekt i Stockholmsregionen har dragits tillbaka eller gjorts om. Även 
kommuner som haft en stor nyproduktion har planerade projekt 
gjorts om, ex Wallenstams projekt i Mölndal och Uppsala som nu 
blir hyresrätter istället för bostadsrätter. 

   
  KPI steg med närmare 1,7 % oktober 2017 vilket medför att mer‐

parten av lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå. 
 
Hyresmarknaden  Kontorshyresnivåerna utvecklas positivt och då särskilt för mo‐

derna, yteffektiva, bra belägna och ”gröna” kontorslokaler. Detta 
gäller i synnerhet i storstadsområdena och i regionstäderna där 
topphyresnivåerna gradvis skjuts uppåt. Det är också framförallt 
där det byggts moderna kontorshus under de senaste åren. Det 
äldre kontorsbeståndet tappar i attraktionskraft.  

 
  Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor och har för närva‐

rande en stark ekonomi. Omsättningen i näringslivet fortsätter att 
växa samtidigt som sysselsättningen stiger och arbetslösheten 
sjunker.  

 
Stockholms handelskammare läser av, en gång per kvartal, det 
ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län och 
sammanställer resultaten i Stockholmsbarometern. Konjunkturen i 
Stockholm fortsätter att vara bättre än normalt och stärktes på 
marginalen under det fjärde kvartalet 2017. Hushållen har en mer 
positiv syn än företagen.  
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Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa 
och beräknas år 2020 vara en miljonstad. Marknaden kännetecknas 
av en obalans, både på den privata och kommersiella sidan. Alltef‐
tersom befolkningen ökar, utvecklas nya bostads‐ och kontorsom‐
råden  och  ny  infrastruktur  byggs.  Till  de  större  infrastrukturpro‐
jekten i regionen tillhör utbyggnaden av tunnelbanan och Förbifart 
Stockholm. Detta kommer, tillsammans med andra stora infrastruk‐
turprojekt, påverka  såväl befintliga  som  framväxten av nya  före‐
tagsområden. 
 
Under 2016 ökade byggandet av kontor med 75 % i Stockholms län 
jämfört mot 2015. 
 

Ytterområden  Kontorsmarknaden  koncentreras  alltmer  till  etablerade  kontors‐
marknader, och solitära kontorslokaler belägna bland bostadsom‐
råden  i Stockholms förorter, konverteras ofta till bostäder. Under 
de närmsta åren kommer ca 300 000 kvm kontorsyta konverteras 
till bostäder. Exempel på pågående och planerade konverteringar 
är bl.a.  kontorsområdet vid Nacka Strand, Telias gamla huvudkon‐
tor i Farsta och Ericssons gamla huvudkontor vid Telefonplan.  

 
  Klövern utökade sitt bestånd hösten 2017 i Kista genom sitt förvärv 

av tomträtten Knarrarnäs 6 med en kontorsbyggnad om ca 4 700 
kvm och som är fullt uthyrd. Köpeskillingen uppgick till ca 23 000 
kr/kvm och Forum bedömer direktavkastningen till 5 – 5,50 %. 

 
Hyrorna i ytterområdena är starkt knutna till lokalernas utformning 
och vilka kommunikationer  som  finns.  I de etablerade kontorslä‐
gena i ytterstaden är hyrorna normalt 2 000 – 3 100 kr/kvm för ny‐
producerade kontor. Kontorshyrorna för äldre kontor i goda lägen 
är normalt mellan 1 600 – 2 100 kr/kvm. Kontorshyrorna i sämre lä‐
gen,  industriområden och  lokaler med sämre kvalitet  ligger  i nor‐
malfallet mellan  750  –  1 500  kr/kvm, med  en  tyngdpunkt  kring 
1 000 kr/kvm. Det finns dock många exempel på lägre hyror än ovan 
angivna spann också. 
 
Hyresmarknaden är sedan länge tudelad där moderna kontor med 
hög teknisk standard åtnjuter de högre hyresnivåerna. De sämre lo‐
kalerna i motsvarande läge tecknas på väsentligt lägre nivåer eller 
har normalt inte gått att hyra ut utan större hyresgästanpassningar. 
 
I Knivsta bedöms kontorshyrorna  för moderna  lokaler  i gott  läge 
kunna  ligga på nivån 1 800 – 2 000 kr/kvm LOA och år avseende 
varmhyror exklusive fastighetsskattetillägg. 
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  Marknadens krav på direktavkastning har det senaste året pressats 
kraftigt nedåt till näst intill historiskt låga nivåer.    

 
Avkastningsnivån  för  försålda  kontorsobjekt  i  inom  regionen och 
särskilt i bättre lägen inom Stockholms kommun ligger i allmänhet 
mellan 4,0 och 5,0 % men de senaste transaktionerna tyder på att 
lägre direktavkastningskrav, 3,25 – 3,75 %, skulle gälla vid en för‐
säljning av de bästa kontorsobjekten  i CBD  i dag. De affärer som 
görs utanför bästa läge i innerstan och t ex i Solna indikerar kraftigt 
sänkta avkastningskrav. 

 

 Ortspris 
 
  Ett ortsprismaterial har framtagits avseende kontorsfastigheter 

som köpts sedan början av 2016 inom Uppsala kommun. Inga för‐
värv av kontorsfastigheter har noterats i Knivsta kommun. 

   
Kommun  Fastighet  Huvudsaklig  LOA  BOA Värde‐  Datum Köpeskilling  Norm. Yield  Köpare  Anm.

      användning  m²  m² år     Tkr  kr/kvm Nedre       

Uppsala 
Kungsängen 6:10, 
40:1 & Årsta 76:2  Kontor  29 758     1941, 67, 91  2017‐10  480 000  16 130     Fastpartner    

Uppsala  Dragarbrunn 20:1  Kontor  3 235     1 960  2017‐09  149 000  46 059     Wallenstam    

Uppsala  Kungsängen 37:13  Kontor, butik  15 242     1 989  2017‐07  285 000  18 698  5,80  Klövern  1 

Uppsala  Årsta 76:2  Kontor  26 858     1 991  2017‐03  1 544 000  17 590     Heimstaden    

Uppsala  Dragarbrunn 20:1  Kontor  3 235  1 341  1 960  2017‐03  1 544 000  17 590     Heimstaden    

Uppsala  Kungsängen 40:1  Kontor  1 188     1 967  2017‐03  1 544 000  17 590     Heimstaden    

Uppsala  Kungsängen 6:10  Kontor  1 712     1 941  2017‐03  1 544 000  17 590     Heimstaden    

Uppsala 
Fjärdingen 27:6, 
29:1, 27:5  Kontor, bostäder  6 670  1 230  1963 mfl  2016‐12  225 000  28 481    

Tobin Proper‐
ties    

Uppsala  Dragabrunn 10:3  Kontor  11 461  2 917  1 965  2016‐04  436 000  30 324  4,70 
Skandia Fastig‐
heter  2 

Uppsala  Kvarngärdet 33:2  Kontor  2 500     2 001  2016‐02  600 000  15 672  5,80 
Regio (Sveafas‐
tigheter & AP3)    

 
 Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Initial vakans 17 %. 
2) Direktavkastn. kontor och butiker 5,2 %, bostäder 2,8 %. Stamrenoverat, bohyra 1 450 kr/kvm, 
snittlgh 86 kvm. 

 
  Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin‐

nas, har köpts till priser mellan ca 16 000 och 46 000 kr/kvm med 
ett medeltal kring 22 600 kr/kvm LOA. Direktavkastningarna i de 
affärer som har analyserats bedöms ligga mellan 4,7 och 5,8 %. 
Värderingsobjektet är relativt nybyggt dock inte beläget i det mer 
attraktiva Uppsala. Värdet bedöms ändock kunna ligga något 
högre än snittpriset.  

 
  En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl‐
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 
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 Omdöme om värderingsobjektet 
 
  Värderingsobjektet bedöms beaktat dess centrumnära läge vara 

attraktivt inom Knivsta tätort. Pendeltågsstation finns i det direkta 
närområdet. 

 
  Den aktuella hyran bedöms vara låg och har marknadsanpassats 

efter avtalsslut. Vakansgraden är lägre än normalt och kan förvän‐
tas öka långsiktigt. 

 
  Byggnadens underhållskick innebär att inga omfattande under‐

hållsåtgärder behöver vidtagas under den närmsta framtiden. 
 
  Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett större 

fastighetsbolag. 
 
  Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet 

för värderingsobjektet bör ligga i intervallet 5,25 – 5,75 % och vär‐
det i intervallet 24 000 – 25 000 kr/kvm LOA. 

 

 Kassaflödesanalys 
 
  Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi‐
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to‐
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde‐
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa‐
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav   

Kassaflödesindata     
      
Direktavkastning restvärde  5,50 %

‐ Kontor  5,50 %

Kalkylränta på totalt kapital       

‐ avseende driftnetton, snitt  4,52 %

‐ avseende restvärde  7,61 %

Inflation/KPI: 2% per år.       

Kalkylperiod: Cirka 15 år (2018‐05‐01 ‐ 2032‐12‐31)   

 
  Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 

består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd‐
ningsmöjligheter, hyresgäst‐ och kontraktssammansättning mm. 
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  Då värderingsobjektet har ett förhållandevis långt hyreskontrakt 
med Knivsta kommun som bedöms som relativt säker betalare, 
har det bedömts vara lämpligt med differentierade kalkylräntor 
för driftnetton respektive restvärde. Med hänsyn till de förhållan‐
devis säkra hyresintäkterna och den förbättrade möjligheten till 
belåning som detta medför bedöms kalkylräntan under kontrakts‐
perioden till 4,25 %.  

 
  Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast‐

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
 
Nyckeltal  Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
   

Nyckeltal     
      
Marknadsvärde  210 000 000 kr 

‐ Nuvärde av restvärde  107 101 086 kr 

‐ Nuvärde av driftnetton  101 613 922 kr 

Direktavkastning, år 1  2,94 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 5,50 % 

Värde kr/m²  24 793 kr/m²

Värde/taxeringsvärde  3,89   

  

  Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 
värdeavdrag. 

 
  Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe‐

ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
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Känslighetsanalys  För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 
har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans‐
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast‐
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd‐
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

   
Parameter  Ändring indata    Värdeförändring 

   enhet  antal   tkr  % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) %  10   12 216  6 

Vakansgrad  %‐enheter 10   ‐23 560  ‐11 

Drift & underhåll  kr/kvm  10   ‐907  ‐0 

Inflation  %‐enheter 1   19 142  9 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut  %‐enheter 1   ‐34 590  ‐17 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut  %‐enheter ‐1   50 328  24 
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MARKNADSVÄRDE 
 
  Marknadsvärdet av fastigheten Gredelby 21:3 i Knivsta kommun 

bedöms vid värdetidpunkten 2018‐05‐07 till: 
 

Tvåhundratio miljoner kronor 
[ 210 000 000 kr ] 

 
  OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
 
Stockholm 2018‐05‐07 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

Magnus Hofström 
Civilingenjör 

 
 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
4. Kartor 
5. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2018 del 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Bedömd helårsinflation     2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

kr/m² 2018                                              

Hyror, lokaler  749  4 259 6 487 7 153 7 969 9 727 9 880 10 036  10 195 10 357 10 523 10 692 10 864 11 040 12 312 18 999 

Vakans/hyresrisk, lokaler  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐109 ‐986 

Ers. Fastighetsskatt  64  362 572 572 572 607 607 607  643 643 643 682 682 682 723 723 

Effektiv hyra  813  4 622 7 059 7 726 8 542 10 334 10 487 10 643  10 838 11 001 11 166 11 373 11 546 11 721 12 926 18 736 
                                                  

Drift & Löpande underhåll ‐20  ‐114 ‐173 ‐176 ‐180 ‐183 ‐187 ‐191  ‐195 ‐198 ‐202 ‐206 ‐211 ‐215 ‐219 ‐224 

Periodiskt underhåll  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐838 

Fastighetsskatt etc  ‐64  ‐362 ‐572 ‐572 ‐572 ‐607 ‐607 ‐607  ‐643 ‐643 ‐643 ‐682 ‐682 ‐682 ‐723 ‐723 

Kostnader  ‐84  ‐476 ‐745 ‐749 ‐752 ‐790 ‐794 ‐798  ‐838 ‐842 ‐846 ‐888 ‐892 ‐897 ‐942 ‐1 784 
                                                  

Driftnetto  729  4 145 6 314 6 977 7 789 9 544 9 693 9 845  10 000 10 159 10 320 10 485 10 653 10 825 11 984 16 951 
                                                  

 

 

Kalkylresultat 
Värdetidpunkt 2018‐05‐07 (kalkylstart 2018‐05‐01) 
                    

Nuvärde av driftnetton (tkr)            101 614  

Nuvärde av restvärde (tkr)            107 101  

SUMMA (tkr)            208 715  

                 

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)         210 000  
                    

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)    5 541   Restvärde kalkylslut (tkr)  314 384 

Norm. driftnetto, helår (tkr)    12 847           

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   4,52           

Kalkylränta restvärde (%)    7,61   Marknadsvärde kr/m²  24 793 

Direktavkastning, initial, %    2,64   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) 3,89 

Direktavkastning vid kalkylslut, %  5,50     
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra  
  typ area t.o.m. Exkl. tillägg  Hyrestillägg  Skattetillägg  Totalt   Exkl. tillägg  Totalt exkl. f-skatt   Totalt  
    m²  kr kr/m² index%  kr  kr kr/m²  kr kr/m²   kr kr/m²  kr kr/m²  kr kr/m² Not
Knivsta kommun  Kontor  8 470 31‐10‐31 7 063 962 834 ‐   ‐   540 000 64   7 603 962  898   14 399 000 1 700   14 399 000 1 700   14 939 000 1 764 ‐

Summor / Genomsnitt    8 470   7 063 962 834      ‐   540 000 64   7 603 962  898   14 399 000 1 700   14 399 000 1 700   14 939 000 1 764  

 

ÖVRIGA TILLÄGG 
 

Hyresgäst etc./tillägg (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Knivsta kommun  ‐719  ‐719 ‐196 473 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081  2 081 2 081 2 081 1 907 ‐

Summa  ‐719  ‐719 ‐196 473 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081  2 081 2 081 2 081 1 907 ‐
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Baltzarsgatan 18, 211 36  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Henrik Loxell Datum KS-2019/93 
Jurist 2019-04-11   
 
 

  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 2019-04-11 
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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.  
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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. 
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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 
  



Sida 3 av 4 

 
 

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 kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 70 
FÖRSLAG 2018-12-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:  Regler 
Diarienummer: KS-2018/802  
Beslutande av: Kommunfullmäktige  
Beslutsdatum:  XX  
Giltighetstid: Tills vidare  
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 17 § 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 13–16 §§. 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. 
 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgift för tillstånd 
för uppställning 
av mobil matvagn 
på allmän plats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:   Taxor 
Diarienummer: KS-2019/208 
Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum:  XXXX 
Giltighetstid:   tills vidare  
Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift för tillstånd för uppställning av mobil matvagn på allmän 
plats 
 
Avgift för utfärdande av tillstånd för uppställning av mobil matvagn på allmän plats efter 
erhållet tillstånd från polismyndigheten enligt ordningslagen. 
 
Taxor 
 
Avgift för tillstånd betalas in till plusgiro 25 17 37-3, ref 963. 
 
Tillstånd 
 

Avgift i kronor 

Nyansökningar, tillstånd för 3 månader 
 

2 500 

Förnyelse av tidigare utfärdat tillstånd, för 3 månader 
 

1 500 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Kristofer Kvarnström Datum SUN-2019/51 
Gatuchef 2019-01-18   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Införande av taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän 
platsmark. 
SUN-2019/51 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
Att införa en taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark 
att fastställa taxan till 2500 kr/3 månader och vid förnyelse 1500 kr/3 månader, 
att avgiften årligen räkans upp med PKV som Sveriges kommuner och landsting publicerar i 
oktober månad från och med 2019. 

Sammanfattning  
Kommunen har erhållit förfrågningar från företag som är intresserade av att etablera sig med 
mobila matvagnar i Knivsta och Alsike. En sådan verksamhet kan öka utbudet av färdigmat 
till försäljning och sannolikt tillföra positiva kvaliteter till gaturummet. För att administrera och 
samordna verksamheten avser kommunen att fakturera en självkostnad från företagarna. 

Bakgrund 
Omfattningen av mobila matvagnar har ökat i landet de senaste åren. I Knivsta kommun har 
intresset från aktörer varit relativt svagt, men förfrågningarna har ökat under 2018. För att 
kunna möta företagarnas intresse har kommunen för avsikt att ta fram regler och rutiner för 
att möjliggöra uppställning av mobila matvagnar på anvisade platser. Ärenden av det här 
slaget kommer att behandlas som upplåtelse av allmän platsmark och administreras av 
Gatuenheten. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Taxan är beräknad att täcka kostnaden för handläggarens arbetade timmar i ärendet. 
 
 Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Gatuchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej  x 

 
Förklara oavsett svar. 

Verksamheten kommer inte att inkräkta på barns möjligheter att röra sig i det offentliga 
rummet. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Ida Larsson Datum KS-2019/69 
Samordnare integration och folkhälsa 2019-01-14   
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018 
KS-2019/69 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att informationen är anmäld 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att praktikplatsläget på nytt ska redovisas till kommunstyrelsens första sammanträde 2020. 
 
 
Sammanfattning  
 
Majoriteten av kommunens kontor, samt bolagen, erbjuder praktikplatser till nyanlända 
personer. Sammantaget uppger de kommunala verksamheterna att antalet praktikplatser 
som har erbjudits nyanlända personer 2017 är 13 personer och bolagen tre personer. 
Majoriteten av de kommunala verksamheterna vet inte om de kommer att ta emot 
praktikanter våren 2019.  
 
Bakgrund 
 
Rapporten är en presentation av en lägesbild av kommunens initiativ till praktikplatser för 
nyanlända. Lägesbilden efterfrågas enligt kommunfullmäktigebeslut KF §123 2017-09-27, 
KS-2017/409. Samtliga kontor och bolagen inbjöds att besvara en enkät rörande 
praktikplatser för nyanlända. Information via enkäten har inkommit från samtliga kontor och 
bolagen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Information och förslag till fortsatt uppföljning innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
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Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Samtliga nämnder 
Kanslichef  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej X   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Det här är endast information med förslag till fortsatt uppföljning. Men att kommunen 
erbjuder praktikplatser till vuxna personer kan i längden påverka barn om det leder till 
sysselsättning eller bättre hälsa för deras vårdnadshavare. 

 
 

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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Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018 KS-
2019/69  

Bakgrund 

Det här är en presentation av en lägesbild av kommunens initiativ till praktikplatser för 
nyanlända enligt kommunfullmäktigebeslut KF §123 2017-09-27, KS-2017/409:  

 att samtliga nämnder ska erbjuda praktikplatser för nyanlända i respektive nämnds 
verksamhet 

 att samtliga kommunala bolag uppmanas att erbjuda praktikplatser för nyanlända, 
samt 

 att praktikplatsläget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 7 mars 2018. 

Återrapport samt fortsatt uppföljning enligt KS-2017/879.  

Sammanfattning 

Samtliga kontor och bolagen inbjöds att besvara en enkät rörande praktikplatser för 
nyanlända. Information via enkäten har inkommit från samtliga kontor och bolagen.  

Sammantaget uppger de kommunala verksamheterna att 13 praktikplatser har erbjudits 
nyanlända personer under 2018. Motsvarande siffra för bolagen är 3. Av de totalt 16 
personer som erbjudits praktikplats har 11 varit kvinnor och 5 män. Majoriteten av de 
kommunala verksamheterna vet inte om de kommer att ta emot praktikanter våren 2019.  

Flera verksamheter har sedan tidigare erfarenhet av att erbjuda praktikplatser till nyanlända, 
medan beslutet för andra har påverkat verksamheten att erbjuda praktikplatser till nyanlända.  

Metod och svarsunderlag 

En kort enkät skickades ut till samtliga kontor och bolagen i december 2018. Varje 
kontorschef fick möjlighet att utse en eller flera kontaktpersoner att besvara enkäten. 
Kontorscheferna utsåg en person som svarade för hela kontoret och i andra fall svarade 
chefen och vd själv. Kommunledningskontoret, Bygg-och miljökontoret samt Fritid- och 
kulturkontoret utgör ett undantag då svaren kommer från chefer på enhetsnivå. 

Samtliga kontor och bolag har inkommit med information.  

Den här rapporten presenterar en sammanställning av svaren. En enkät med samma frågor 
skickades ut i december 2017 och den här rapporten jämför också erbjudanden om 
praktikplatser mellan åren. Frågorna i enkäten finns i bilaga. 

Definition 

Beslutet rör nyanlända personer. Det finns olika definitioner av vem som är nyanländ 
beroende på målgrupp och eventuell insats, exempelvis utifrån lag om etableringsinsatser 
eller skollagen vad gäller elever. Initiativ till praktikplatser för nyanlända tolkas syfta till att 
kommunen kan bidra till vägar in i arbete för personer som inte varit i Sverige länge, och som 
inte är etablerade på arbetsmarknaden. 
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En generös definition anses därför tillämplig. Nyanlända är i det här fallet utrikes födda vuxna 

personer som varit i Sverige i upp till cirka fem år.  

Alla praktikplatser och anställningar som diskuteras i den här skrivelsen rör utrikes födda 
personer om inte annat anges. Detaljer om vistelsetid i Sverige och bakgrund har inte 
begärts in. 

Resultat 
Praktikplatser till nyanlända personer 

Antal praktikplatser 

Det råder variation mellan kontoren vad gäller erbjudandet av praktikplatser. Sammantaget 
har de kommunala verksamheterna uppgett att antalet praktikplatser som har erbjudits 
nyanlända personer 2018 är 13 och bolagen 3 platser. Som jämförelse uppgav de 
kommunala verksamheterna 2017 att de erbjöd praktikplatser till 13 nyanlända och bolagen 
1 plats.  

Av de totalt 16 personer som erbjudits praktikplats 2018 har 11 varit kvinnor och 5 män. Inom 
Vård-och omsorgskontoret, Utbildningskontoret och Ekonomikontoret har alla praktikanter 
varit kvinnor medan Samhällsbyggnadskontoret har haft två män som praktikanter. Övriga 
kontor har haft praktikanter av båda kön. 

Har erbjudit praktikplats till nyanländ 2018. Redovisat kolumnvis per kontor och för alla bolagen.  

Kontor/bolag Ekonomi Fritid- 
och 

kultur 

HR Kommun-
ledning 

Utbildning Vård- 
och 

omsorg 

Samhälls-
byggnad 

Bygg- 
och 

miljö 

Bolagen Total 

Ja, antal 1    5 3 2 2 3 16 
Nej  x x x       

Vet inte           

 

Har erbjudit praktikplats till nyanländ 2017. Redovisat kolumnvis per kontor och för alla bolagen.  

Kontor/bolag Ekonomi Fritid- 
och 

kultur 

HR Kommun-
ledning 

Utbildning Vård- 
och 

omsorg 

Samhälls-
byggnad 

Bygg- 
och 

miljö 

Bolagen Total 

Ja, antal 1     3   7 1 1 1 14 
Nej     x   x           
Vet inte   x                 
 

Färre respondenter uppger att de kommer ta emot praktikanter under våren 2019 jämfört 
med de som svarade på 2017 års enkät där de uppskattade praktikplatserna för våren 2018. 
Fler svarar att de inte vet om de kommer att ta emot praktikanter och därför blir 
uppskattningen att lika många, eller färre praktikplatser kommer att erbjudas nyanlända 
personer under 2019. 

De respondenter som angivit att de kommer ta emot praktikanter våren 2019 är 
Utbildningskontoret, Vård-och omsorgskontoret samt bolagen. 
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De övriga som svarat ’vet ej’ på frågan om praktikplats kommer erbjudas en nyanländ person 
våren 2019 svarar i kommentarer att de skulle vara intressant men att det beror på 
förutsättningar, lämpliga arbetsuppgifter och om en förfrågan kommer. En av respondenterna 
svarar att de inte kommer att ta emot praktikanter våren 2019.  

Kommer erbjuda praktikplats till nyanländ våren 2019. Inkl. ev. uppgift om antal platser. 
Redovisat kolumnvis per kontor och alla bolagen. 

Kontor/bolag Ekonomi 
Fritid- 
och 
kultur 

HR Kommun-
ledning Utbildning 

Vård- 
och 
omsorg 

Samhälls-
byggnad 

Bygg- 
och 
miljö 

Bolagen 

Ja        x x    x 
Nej        x            
Vet ej  x x x x     x   x   
Uppgift 
saknas                  

 

Uppgav att de skulle erbjuda praktikplats till nyanländ våren 2018. Inkl. ev. uppgift om antal 
platser. Redovisat kolumnvis per kontor och alla bolagen. 

Kontor/bolag Ekonomi 
Fritid- 
och 
kultur 

HR Kommun-
ledning Utbildning 

Vård- 
och 
omsorg 

Samhälls-
byggnad 

Bygg- 
och 
miljö 

Bolagen 

Ja, ev antal X (1)       X (3-16) X (flera) X (2) X   
Nej                   
Vet ej   x x x           
Uppgift 
saknas                 x 

 

Kort beskrivning per kontor/bolag 

Fritid- och kulturkontoret uppger att de har haft två nyanlända anställda med lönebidrag men 
inga praktikanter.  

Kommunledningskontoret uppger att de inte erbjudit nyanlända personer praktikplats på 
grund av att det inte funnits tid till samordning av relevanta arbetsuppgifter på det sättet som 
gjordes 2017 då praktikplatsen samordnades mellan flera enheter. Inom IT-enheten har det 
varit en organisationsflytt som gjort det svårt att erbjuda praktikplats. Kontaktcenter har inte 
fått någon praktikförfrågan under året och uppger även att arbetsuppgifternas karaktär gör att 
vissa arbetsuppgifter inte passar för språkpraktik. Kommunledningskontoret uppger att det 
skulle vara intressant och bra om de lyckas samordna en praktikplats likt den som erbjöds 
2017. 

Utbildningskontoret uppgav 2017 att de skulle erbjuda minst tre praktikplatser 2018. 
Resultatet blev att utbildningskontoret tog emot fem personer 2018.  

Ekonomikontoret har tagit emot en person 2018, vilket de också uppgav 2017. Om de får 
förfrågan om praktikplats 2019 kommer de att erbjuda plats. Ekonomikontoret uppger dock 
att det kan vara problem att hitta en arbetsplats (sittplats och dator) i kommunhuset. 

HR-kontoret har inte haft en praktikant men kan tänka sig att erbjuda praktikplats om de kan 
finna lämpliga arbetsuppgifter.  
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Samhällsbyggnadskontoret har haft två praktikanter 2018 liksom som de uppgav 2017.  

Bygg- och miljökontoret har erbjudit två praktikplatser och uppger att de haft en anställd 
person med nystartsbidrag. De uppger också att de känner till att praktiken hos dem ledde till 
anställning utanför kommunen för en person. 

Vård- och omsorgskontoret har erbjudit nyanlända personer tre praktikplatser 2018 och 
uppger att de även 2019 kommer att ta emot praktikanter.  

De kommunala bolagen har haft tre praktikanter 2018 via bland annat Korta vägen1. 
Nyanlända som gjort praktik har också erbjudits permanent anställning någonstans i 
kommunens inklusive bolagens verksamhet. Bolagen uppger att de även 2019 kommer att 
erbjuda praktikplatser om det passar in i verksamheternas behov och möjligheter. 

Tillvägagångssätt vid erbjudande av praktikplats 

Kontoren och bolagen gavs möjlighet att besvara frågan hur de har gått tillväga när de erbjöd 
praktikplats och det ser olika ut. Två kontor har haft kontakt via Arbetsförmedlingen. Andra 
har fått förfrågan via Rotary Knivsta, Svenska kyrkan och Korta vägen. Två kontor har också 
fått förfrågan direkt av den praktiserande.  

Har det politiska beslutet påverkat erbjudandet av praktikplatser? 

Svaren är inte entydiga. Samhällsbyggnadskontoret, Bygg- och miljökontoret samt 
Utbildningskontoret anger att beslutet har haft betydelse för erbjudandet av praktikplatser till 
nyanlända personer.  

Vård- och omsorgskontoret erbjuder sedan tidigare regelbundet praktikplatser till nyanlända 
och vet inte om beslutet har påverkat. Bolagen uppger att de agerat utifrån verksamheternas 
behov i första hand. Ekonomikontoret får regelbundet förfrågningar om praktik och uppger att 
beslutet har påverkat på så vis att alla praktikplatser ges till nyanlända och andra grupper får 
stå tillbaka. 

Behov av stöd 

I enkäten fanns möjlighet att ange om verksamheten önskar någon form av stöd för att 
erbjuda praktikplatser till nyanlända. Sex respondenter svarade ’nej’, fyra svarade ’vet’ ej och 
sex svarade ’ja’.  

Önskemål av någon form av stöd uttrycktes av Ekonomikontoret, 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygg-och miljökontoret, Kommunledningskontoret samt Vård-
och omsorgskontoret. Förslagen är inte särredovisade per respondent. Exempel på stöd som 
önskas: 

- Stöd med dator och liknande, ett ”komma igång-kit”. Nu är det mycket administration 
för att komma igång. 

- En kontaktperson som följer upp. 
- Finansiering av tid för handledning,  

                                                           
1 Korta vägen kan erbjudas utländska akademiker som minst har en motsvarighet till kandidatexamen eller tre 
års studier på högskola från sitt hemland. Syftet med Korta vägen är att tillvarata deltagarnas kompetenser och 
underlätta för en kortare väg till arbetsmarknaden.  
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- Aktiviteter som leder till bra matchning av kompetens mot verksamheten, d.v.s. inte 
bara språk utan även intresse och kunskap. 

- Tips och idéer på hur praktikperioden kan läggas upp för att den ska bli givande för 
båda parter. Det kan vara svårt i de verksamheter som jobbar strategiskt med mycket 
möten och skrivbordsjobb. 

Organisering av arbetet med praktikplatser i kommunen 

Inom vård- och omsorgskontoret och utbildningskontoret finns flera verksamheter som idag 
är i behov av, och söker praktikplatser. Exempelvis till individer i behov av arbetsträning inom 
ramen för arbetsmarknadsenheten och Stegen, samt studerande på den kommunala 
vuxenutbildningen Svenska för invandrare och gymnasieelever. Också Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan behöver praktikplatser i kommunen.  

Kunskap om det samlade behovet av praktikplatser i kommunen finns inom framförallt Vård- 
och omsorgskontoret under socialnämnden som också är arbetsmarknadsnämnd.  

Det finns inget kommunövergripande samordnat arbete för att hitta, erbjuda, matcha, ge stöd 
och följa upp praktikplatser till nyanlända eller andra målgrupper.  

Eventuellt kan projektet En väg in – flera vägar ut (insatsansvarig är vård- och 
omsorgskontoret) som finansieras av Samordningsförbundet (2018-2021) stötta arbetet i att 
samordna praktikplatser till olika målgrupper och verksamheter. 

Avslutning 

Initiativ till praktikplatser för nyanlända och nuläget visar att majoriteten av kommunens 
kontor, samt bolagen, erbjuder praktikplatser till nyanlända personer.  

Sammantaget har de kommunala verksamheterna uppgett att antalet praktikplatser som har 
erbjudits nyanlända personer 2018 är 13 personer och bolagen tre personer. Det är svårt att 
uppskatta hur många praktikplatser som kommer att erbjudas 2019 då majoriteten av 
verksamheterna har svarat att de inte vet. Hos flera av dem beror det mycket på 
förutsättningarna som ges för att ta emot nyanlända i praktik. 

Somliga verksamheter har sedan tidigare erfarenhet av att erbjuda praktikplatser till 
nyanlända, medan det politiska beslutet har påverkat andra att erbjuda praktikplatser.  

Enkäten gav information om att två praktikanter erbjudits fast anställning i kommunen 
respektive bolagens verksamhet och en praktik har lett till anställning utanför kommunen.  

Ett sätt att hålla ambitionen med beslutet om praktikplatser till nyanlända levande är att 
kontinuerligt följa upp arbetet och därigenom också få kännedom om antalet praktikplatser 
över tid. Att uppfylla de behov av stöd som framkommer underlättar för verksamheterna att 
erbjuda praktikplatser till nyanlända fortsättningsvis. 
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Bilaga 1. Enkätfrågor  

Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 

Ordförklaring 

Med nyanländ avses här en vuxen som är utrikes född, som har varit i Sverige i max ca fem 
år och som är i behov av någon form av språkutvecklande eller yrkesförberedande aktivitet. 
En bred definition som inte nödvändigtvis innebär att den nyanlända personen har en 
etableringsplan.  

Praktikplats kan för den nyanlända innebära att öva svenska, utveckla färdigheter inom ett 
yrke, validera kunskaper eller annat. Syftet är att kommunen härigenom kan bidra till att 
skapa vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända personer. 

Frågor 

Vilket kontor eller vilket bolag tillhör du? 

Vilken eller vilka enheter svarar du för? 

Har enheten eller enheterna du svarar för tagit emot någon praktikant som är 
nyanländ under 2018? 

JA 

Hur många praktikanter som är nyanlända har ni haft 2018?  
Hur många av praktikanterna har varit kvinnor? 
Hur många av praktikanterna har varit män? 
Har det politiska beslutet påverkat er att erbjuda praktikplats för 
nyanlända? 
Har antalet nyanlända som gör praktik i den verksamhet du svarar för, 
ökat 2018 jämfört med tidigare? 
Hur gick ni tillväga när ni erbjöd en nyanländ person praktikplats? (valfri) 
Har nyanlända som praktiserar hos er i något fall erbjudits anställning? 

NEJ 

Vad är anledningen till att ni inte har haft en praktikant som är nyanländ? 

VET INTE 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

Kommer ni i vår 2019 ta emot praktikanter som är nyanlända?  

Om du fick önska, skulle verksamheten du svarar för behöva någon form av stöd för 
att erbjuda praktikplatser till nyanlända? (valfri fråga) 

 





 
 
 

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 





 
 
 

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 
Johan Liljeholm Datum KS-2019/185 
Utredare 2019-03-01   
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
Svar på motion 2019:02 från Pontus Lamberg (KD) – Högtidlighåll 
fallet av Berlinmuren 
KS-2019/185 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning  
 
I februari 2019 inkom en motion om att Knivsta kommun ska högtidlighålla Berlinmurens fall 
genom flagghissning och att dagens betydelse ska belysas i skolan genom en årlig temadag. 
 
En flagghissning med omnämnt syfte skulle kräva att det är tydligt för allmänheten vad det är 
som högtidlighålls och varför det högtidlighålls samt att Knivsta kommuns riktlinjer för 
flaggning revideras. Förvaltningen bedömer att motionen är av politisk karaktär och kan vara 
kontroversiell för allmänheten. 
 
Temadagar av en större omfattning beslutas av lärare och rektorer på respektive skola. En 
mindre temadag på ämnet riskerar att strida mot läroplanen i avseende att barnen ”inte får bli 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”.  
 
Bakgrund 
 
Den 13 februari 2019 inkom en motion från Pontus Lamberg (KD) om att Knivsta kommun 
ska högtidlighålla Berlinmurens fall den 9 november 2019. Motionären vill att Knivsta 
kommun ska genomföra en flagghissning ”för friheten till minne av fallet av Berlinmuren” och 
att en särskild och årlig temadag för att belysa dagens betydelse ska genomföras i skolan. 
 
Knivsta kommuns riktlinjer för flaggning, beslutade av kommunfullmäktige den 14 juni 2012, 
medger att kommunen kan ha ett antal så kallade lokala flaggdagar. I händelse av att 
kommunfullmäktige vill bifalla första punkten i yrkandet i motionen kräver denna förändring 
att Knivsta kommuns riktlinjer för flaggning revideras. Därutöver bör kommunfullmäktige 
försäkra sig om att det är tydligt för allmänheten vad det är som högtidlighålls och varför det 
högtidlighålls. Förvaltningen bedömer att motionen är av politisk karaktär och att frågan kan 
vara mer kontroversiell för allmänheten än vad motionären ger uttryck för i motionen.  
 
I den andra punkten i yrkandet föreslås ”att dagens betydelse belyses i skolan med en 
särskild temadag både i år och kommande år”. Temadagar beslutas i första hand av lärare 
och rektorer på respektive skola eftersom temadagar kan betraktas som en del av 
undervisningen. För att en temadag av den här typen ska kunna genomföras på skolorna i 
Knivsta kommun kan huvudmannen ta kontakt med rektorerna för att ställa frågan och sedan 
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låta rektorerna avgöra huruvida det är lämpligt i relation till skollagen, läroplanen och de 
nationella målen för skolan. Förvaltningen bedömer att en mindre temadag på ämnet, som 
inte skulle betraktas som en del av undervisningen, riskerar att strida mot läroplanen i 
avseende att barnen ”inte får bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen”. Detta sammantaget gör att förvaltningen avråder från ett beslut att bifalla 
motionen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
En årlig flagghissning medger ingen direkt kostnad förutom att någon måste ta på sig att 
genomföra uppdraget. Kostnaden för en temadag i skolan beror på dess omfattning och 
innehåll. Det är svårt att göra en bedömning av vad en temadag skulle kosta eftersom det 
beror på om den helt eller delvis skulle rymmas inom skolans ordinarie verksamhet eller inte. 
 
Barnkonsekvensanalys 
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson 
kommundirektör 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Även om barn, genom förslaget om temadag i skolan, kan anses vara en av flera 
huvudmottagare av innehållet i motionen så betraktar förvaltningen motionen som 
godtycklig i avseende om det påverkar barn eller inte. Skälet till detta är att rektor för 
respektive skola behöver göra en bedömning om en sådan temadag bör genomföras 
eller inte. 

 
 

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 



 
2019-02-13 

Motion 

Högtidlighåll fallet av Berlinmuren 
I november är det 30 år sedan Berlinmuren föll.  

Den 9 november 1989 skedde något som skulle förvåna ganska många, den 15 mil långa 
muren som skiljde väst från öst raserades efter 28 år. En mur som byggts för att hindra 
människor att fly från planekonomi, dåliga levnadsförhållanden och höga skatter till det fria 
och demokratiska Västtyskland.  

Förre Vänsterpartiledaren Lars Ohly grät och Aftonbladets Åsa Lindeborg skrev ” Muren föll 
och jag gick sönder - om drömmen som sprack - och hoppet om en ny vänster”. Två år senare 
imploderade Sovjetunionen.  

Under senare delen av 80-talet blev Östtysklands ekonomi allt sämre. Situationen ledde till 
att akuta nödlån behövde tas från länder i väst. Bara halvåret innan muren föll flydde 
tiotusentals människor från landet.  

Berlinmuren har blivit själva symbolen för en delad och antagonistisk värld och 
människoföraktande gräns. Men inte ens den stod emot frihetslängtan och längtan efter de 
ekonomiska möjligheterna på andra sidan. Människor strömmade från öst till väst eller mer 
bildligt höger till vänster. Vi hoppas att människor även kan strömma från vänster till höger i 
en mer frihetlig tid. 

Därför yrkar jag: 

⁃  Att 9 november 2019 ska högtidlighållas med flagghissning för friheten till minne av 
fallet av Berlinmuren 

⁃  Att dagens betydelse belyses i skolan med en särskild temadag både i år och 
kommande år 

 

 

Pontus Lamberg 
Kristdemokraterna 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Martin Gunnarsson Datum 2019-02-28 KS-2018/80 
Trafikplanerare    
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
Svar på medborgarförslag 2018:03 Förbjud fyrverkerier i Knivsta 
kommun 
KS-2018/80 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anse medborgarförslaget besvarat. 
Sammanfattning  
Knivsta kommun har 2018-01-19 mottagit medborgarförslag om att Knivsta kommun beslutar 
att människor, djur och miljö ska förskonas från denna miljöförstörelse genom att snabbt 
förbjuda fyrverkerier, så att vi alla kan fira ett nyår utan rädsla och vånda i våra hem. 
Bakgrund 
Det kan konstateras att pyrotekniska varor i vissa fall används på olämpliga sätt. 
Frågan om totalt fyrverkeriförbud har lyfts i andra kommuner (Växjö, Nynäshamn, 
Strängnäs), men i de fall där kommuner röstat fram ett totalt fyrverkeriförbud har 
Länsstyrelserna i respektive län upphävt förbuden med hänvisning till att ett förbud 
inskränker i den enskildes frihet, samt att ett totalt fyrverkeriförbud inte ligger inom ramen för 
vad en kommun kan besluta om i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Eftersom frågan om fyrverkeriförbud inte lyfts politiskt under de senaste åren gör 
förvaltningen bedömningen att något fyrverkeriförbund inte heller är aktuellt ur politisk 
synvinkel.  
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet medför inga ekonomiska åtaganden. 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Kristofer Kvarnström 
Gatuchef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Medborgaren 
Kommunfullmäktige  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej   

 
Även om det finns åldersgräns på pyrotekniska varor är det inte ovanligt att även barn 
använder dessa, eller att de utsätts för buller. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Nu gällande ordningsföreskrift utgår ifrån att målsman ansvarar för att barn inte kommer 
till skada i samband med användande av pyrotekniska varor. 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
Ett fyrverkeriförbud skulle kunna minska risken för att barn själva använder pyrotekniska 
varor. Något sätt att kontrollera detta har dock inte kommunen även om 
ordningsföreskriften skulle ändras. 
 

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

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

 
Eftersom frågan om fyrverkeriförbud inte lyfts politiskt har ingen större utredning skett. 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 

 
 

Kommunfullmäktige Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2018-01-24 

 

Expediering 
Akten 
Socialnämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Handläggare på kommunstyrelsen 
Förslagsställare för förslag 2018:01 och 2018:02 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-02-06 

 

§ 21 

Anmälan av medborgarförslag 
KS-2018/78 
KS-2018/69 
KS-2018/80 

Medborgarförslag 2018:02 om att Lyckträffens lokaler bör utökas  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget till socialnämnden för 
besvarande.  

Medborgarförslag 2018:01 - Inför kopplingstvång för hundar i Gredelby hagar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget till samhällsutvecklingsnämnden 
för besvarande.  

Medborgarförslag 2018:03 - Förbjud fyrverkerier i Knivsta kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Underlag i ärendet  

Medborgarförslagen delas ut på sammanträdet.  
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