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Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i Uppsala län 

1 Det är nödvändigt att ställa om hälsosystemet i länet  

Uppsala län står inför stora utmaningar. Fram till 2030 väntas befolkningen öka till 430 000 

invånare. Detta skapar möjligheter som fler jobb och högre skatteintäkter men ökar även 

behovet av vård, stöd och omsorg. Då länet främst väntas växa i de äldre åldersgrupperna, 

som traditionellt sett har ett större vårdbehov, skulle antalet vårdtillfällen stiga relativt 

dramatiskt. Om dagens vårdstruktur och arbetssätt inte förändras så innebär detta bl.a. att 

antalet vårdtillfällen vid länets sjukhus skulle öka.   

 

Diagram: Prognos för vårdtillfällen 2028 och 2038 med dagens vårdkonsumtion (antal) 

 
Källa: Region Uppsalas beslutstöd, Regionkontorets beräkningar maj 2019 
 

Den demografiska utvecklingen innebär även att andelen invånare i arbetsför ålder minskar, 

vilket i sin tur innebär att det i framtiden inte blir möjligt att rekrytera medarbetare till vård 

och omsorg på samma sätt som idag.  

 

Prognostiserade befolkningsförändringar 

 
Bild från SKL 
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Behandlingsresultaten för många sjukdomstillstånd är mycket goda i en internationell 

jämförelse. Ett gott exempel är hjärtsjukvården där antalet personer som drabbas av 

hjärtinfarkt och antal dödsfall efter infarkt minskat stadigt sedan 2002. Samtidigt finns 

utmaningar när det gäller tillgänglighet, samskapande, ojämlikhet i hälsa och kontinuitet 

liksom bristande samverkan över organisatoriska gränser. Utvecklade behandlingsmetoder 

som kan rädda liv medför ofta livslånga behov av stöd och omsorg från såväl kommuner som 

regioner. Omkring 74 000 personer hade någon verkställd insats enligt lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, den  1 oktober 2018, visar Socialstyrelsens 

register.  

 

Även om folkhälsan i sin helhet har förbättrats under de senaste decennierna och de allra 

flesta uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa så gäller det inte den psykiska hälsan. 

Den psykiska ohälsan i form av oro, ångest och sömnproblem har tvärtom ökat under de 

senaste 20 åren. En förbättring av den psykiska hälsan är möjligt, men kräver ett arbete som 

bedrivs uthålligt och långsiktigt över hela välfärdsområdet. SOU 2018:90.  

 

Nästan halva befolkningen har en kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har två 

sjukdomar eller fler. Med en allt äldre befolkning kommer fler att drabbas av kroniska 

sjukdomar och fler kommer att leva allt längre med kronisk sjukdom. Vissa personer har 

mindre besvär till följd av sin sjukdom, medan andra påverkas i högre grad dagligen genom 

hela livet. Personer med kronisk sjukdom står för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna. Det 

är en stor del av all vård. En hög andel kroniska sjukdomar, följdsjukdomar och biverkningar 

kan förebyggas enligt rapporten Stöd på vägen från Vårdanalys.  

 

Pressen på de offentligt finansierade välfärdssystemen kommer därmed att öka samtidigt som 

möjligheterna till resursförstärkningar är begränsade. Som en följd kommer trycket på 

förmågan att effektivisera såväl inom länets kommuner som i regionen att öka. Ökade krav på 

effektivisering förutsätter att ansvariga huvudmän genomför en omställning av 

hälsosystemen. Flera statliga utredningar pekar ut en riktning mot mer vård nära och samtidigt 

behov av mer koncentration av viss vård. De flesta regioner och kommuner i landet arbetar 

just nu tillsammans för en utveckling mot god och nära vård.  

2 Målbild och strategier för Effektiv och nära vård 2030  

För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, 

samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, 

krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära 

vård (SOU 2017:01) är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av den svenska 

hälso- och sjukvården. Utredningen bygger på förslagen från Effektiv vård (SOU 2016:2) och 

ska stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat 

utveckla en modern, jämlik, tillgänglig effektiv hälso- och sjukvård med fokus på 

primärvården. Primärvård i lagstiftarens mening är en vårdnivå som har både kommuner och 

landsting som huvudman (SOU 2018:39). Kommunerna ansvarar för en stor del av den nära 

vården och därmed är det viktigt att omställningen genomförs tillsammans över 

huvudmannagränserna.   
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Målbilden för Region Uppsalas omställning innebär en nära vård som bygger på kontinuitet 

och hög tillgänglighet. Vården är effektiv när den utförs på rätt nivå, med rätt kompetens och 

med kontinuitet. Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan 

mellan regionen och länets kommuner samt andra aktörer. Vården bygger på samskapande 

och tillit där patienter, brukare och anhöriga involveras som jämlika partners och experter i 

vården. Målbilden tar avstamp i den strategi för närvårdssamverkan som beslutats av Region 

Uppsala och länets kommuner. Strategin handlar i korthet om att samverkan mellan Region 

Uppsala och länets kommuner inom hälsa, stöd, vård och omsorg ska bidra till helhetssyn, 

långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt bidra till att 

gemensamma resurser används på bästa sätt.  

 

Förutom strategin för närvårdssamverkan finns ytterligare strategier för att nå målbilden och 

flera av dem kan med fördel genomföras i samverkan med andra aktörer: 

 Förnyad vårdstruktur 

 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

 Nya kompetenser och arbetssätt  

 Digitalisering 

 Forskning för en god och nära vård  

 Utvecklad styrning och uppföljning 

 Hållbara ekonomiska förutsättningar 

 Kommunikation utifrån invånarnas perspektiv 

 Effektiv fastighetsutveckling 

3 Fattade beslut inom Region Uppsala och genomförande i samverkan  

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2018 att ställa sig bakom målbild och 

strategier i rapporten ”Effektiv och nära vård 2030”. Då förslagen för att nå målbilden innebar 

vidare utredningar och ställningstaganden återkom regiondirektören i oktober 2018-med 

bearbetade förslag och konsekvenser utifrån målbild och strategier samt förslag till 

förändringar i fastighetsinvesteringsplanen inför 2020–2029. Utskottet för hälso- och sjukvård 

utsågs till politisk styrgrupp och tar därmed ställning till förslag löpande i enlighet med en 

fastställd uppdragsplan för omställningsarbetet.  

 

Vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2019 tog styrelsen ställning till konkretiserade 

förslag inför regionplan och budget 2020-2022. Beslut om uppdrag för att förbättra barn och 

ungas psykiska hälsa behandlades av utskottet för hälso- och sjukvård i februari 2019. En 

lägesrapport lämnades till utskottet i maj och slutrapport redovisades till utskottet för hälso- 

och sjukvård och regionstyrelsen i augusti 2019. Beslut om att utöka uppdraget till att även 

omfatta vuxna fattades i utskottet för hälso- och sjukvård, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i 

juni 2019. Arbetet genomförs integrerat i omställningsarbetet. Effektiv och nära vård 2030 

bedrivs som ett storskaligt förändringsarbete och är ett av regionens strategiska mål i 

regionplan och budget. https://www.regionuppsala.se/effektivochnaravard2030  

 

Genomförandet av effektiv och nära vård har varit föremål för dialoger och gemensamt arbete 

inom ramen för länets samverkansstruktur och vid länets gemensamma omvärldsdagar. 

Inriktning och vägval har inför beslut inom regionen diskuterats i tjänstemannaledningen och 

https://www.regionuppsala.se/effektivochnaravard2030
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i det politiska samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Omställningen är också ett 

prioriterat område för Regionalt Forum. Information om länets samverkan finns här 

https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Organisation/ .  

 

Vårdcentrumutvecklingen är den mest komplexa förändringen i strategin för en förnyad 

vårdstruktur och där det sannolikt finns störst potential i att bedriva närvård i samverkan med 

den gemensamma strategin för närvårdssamverkan som utgångspunkt. Arbetet startades upp i 

slutet av 2018 och bedrivs i projektform med bred representation från Region Uppsala och 

länets kommuner. Inriktningen har diskuterats löpande vid möten inom ramen för länets 

samverkansstruktur. 

 

Vårdcentrumutvecklingen är en del av strategin för förnyad vårdstruktur. Övriga delar av 

strategin handlar bland annat om att utreda och föreslå hälsocentralsuppdrag och uppdrag för 

närmottagningar. Beslut om det första steget mot Morgondagens elektiva kirurgi beslutades 

av utskottet för hälso- och sjukvård och regionstyrelsen i augusti 2019. 

 

 

Vårdstrukturen 2030 

 

 
Modifierad bild av vårdstrukturen från rapporten ”Effektiv och nära vård 2030” 

 

Arbetet med att utveckla vårdcentrum bedrivs stegvis där det första steget handlade om att ta 

fram generella kriterier som godkändes av utskottet för hälso- och sjukvård i april 2019. Det 

andra steget handlade om fördjupningar och om att integrera det lokala perspektivet. Tre 

dialogmöten har genomförts på fyra platser i länet och där samtliga kommuner bjudits in. Det 

första mötet handlade om behov, det andra om utbud och det tredje om att ta fram ett 

idékoncept. Utgångspunkten för arbetet var de grundläggande kriterierna från den första delen 

av arbetet. Projektet har lämnat ett antal rapporter från projektets andra del: 

https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Organisation/
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 övergripande rapport (Bilaga) 
 förslag om förstärkt geografiskt hälsouppdrag (Bilaga) 
 fördjupad analys för utveckling av närvårdsavdelningar (Bilaga) 
 fyra rapporter från de lokala dialogerna (Bilagor) 

 

Det har lyfts ett flertal relevanta frågeställningar vid de lokala dialogerna bl.a. hur vi kan leda 

och styra nätverksbaserade verksamheter i ett vårdcentrum, både på politisk nivå och 

tjänstepersonsnivå. Frågan  om vem som beställer fastighetsutveckling när flera huvudmän, 

förvaltningar, organisationer och nämnder är inblandade är relevant att utreda vidare. Det är 

också angeläget att det finns en plan för resursomställningen. Det finns även behov av att ta 

fram kriterier för vad som krävs för att en hälsocentral ska kunna ta på sig 

samordningsuppdraget för ett vårdcentrum.  

4 Region och kommuner behöver fatta gemensamt inriktningsbeslut 

Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört  behov av att även 

kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån målbild och inriktning för effektiv och 

nära vård, i synnerhet för de delar där det finns samordningsvinster exempelvis i utvecklingen 

av vårdcentrum. Enligt delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan, SOU 2019:29 

tydliggörs betydelsen av att arbeta uthålligt, tillsammans, i riktning mot den gemensamma 

målbilden. Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå 

hos huvudmännen, i såväl politiska som tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut 

och planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. Det är avgörande att det 

är förankrat på högsta nivå, men det är inte tillräckligt. Omställningsarbetet måste också 

kommuniceras vidare ut i verksamheterna, hela vägen ut till första linjens chefer och deras 

medarbetare. Det är också angeläget att ta tillvara idéer och engagemang lokalt. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 13 augusti 2019 om att 

avvakta med ställningstagande rörande vårdcentrumutvecklingen till dess att föreslagen 

inriktning från tjänsteledningen (HSVO) diskuterats i samrådet (HSVO) och regionalt forum 

under tidig höst. Såväl samrådet som Regionalt Forum har ställt sig bakom föreslagen 

inriktning. Beslut om inriktning fattas sedan av respektive huvudman under hösten 2019. 

Utifrån föreslagen inriktning kommer ett konkretiserat underlag tas fram som kan utgöra 

beslutsunderlag inför planerings- och budgetprocess 2021 för respektive huvudman. Även här 

behöver avstämning ske mellan huvudmännen för att främja samverkan i valda delar. Det kan 

även finnas samordningsvinster med statliga myndigheter.  

5 Inriktning för utvecklingen av vårdcentrum i länet 

Vårdcentrum kan beskrivas som en nod för framtida hälsocentraler i ett geografiskt område. 

För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård föreslås att det behövs ett antal platser i länet 

till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras där medarbetare 

från flera huvudmän och organisationer samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa 

och där gemensamma resurser nyttjas effektivt. Inriktningen är att regional och kommunal 

hälso- och sjukvård som ingår i en gemensam vårdkedja över huvudmännens ansvarsområden 

samt mellan hälso- och sjukvård och social omsorg kan ingå som en integrerad del i ett 

vårdcentrum. För att stärka insatser som är långsiktiga och hållbara ingår även ett förstärkt 
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geografiskt hälsouppdrag. Prioriterade målgrupper för ett vårdcentrum är patienter med 

komplexa behov exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och 

patienter med kroniska sjukdomar som sviktar. 

 

Innehållsmässigt kan delar av vad som idag bedrivs vid varje vårdcentral koncentreras till 

vårdcentrum och delar av vad som idag bedrivs vid länets sjukhus flyttas ut till vårdcentrum. 

Dessa noder ger även kommunerna möjlighet att koncentrera viss verksamhet såväl inom 

hälso- och sjukvårdsområdet som inom övriga verksamheter. Det är angeläget att den sociala 

sektorn utgör en naturlig del i kommunernas infrastrukturella utveckling i syfte att uppnå 

lösningar som ger synergieffekter.  

 

 

 

Beskrivning av funktionerna vid ett vårdcentrum. 

 
Modifierad bild från delrapport 1 Generella kriterier för ett vårdcentrum  

 

Syftet med samverkanslösningar är att ge större nytta för länsinvånarna jämfört med om 

respektive huvudman utvecklar egna lösningar. Syftet är att få till stånd en kvalitativ, 

samordnad och sömlös nära vård som blir jämlik över hela länet och som är tillgänglig hela 

dygnet. En äldre patient med flera sjukdomar som sviktar ska kunna tas om hand på ett 

vårdcentrum istället för att behöva åka till sjukhuset. Ett barn med psykisk ohälsa som inte 

kräver psykiatrins resurser ska kunna tas om hand vid ett vårdcentrum. I vissa fall såsom för 

närvårdsplatser innebär det att kommunala och regionala verksamheter bedrivs och 

samfinansieras helt integrerat, medan det i andra fall såsom för det förstärkta geografiska 

hälsouppdraget kan röra sig om verksamheter som inte är integrerade i lika hög grad, men 

som samordnas. Det kan alltså finnas olika grader av samverkansformer för att nå 
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synergieffekter. På ett vårdcentrum samarbetar därmed flera olika kompetenser från båda 

huvudmännen i team och i nätverk utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det kan 

stimulera till såväl bättre kvalitet som arbetsmiljö. Det kan också stimulera till bättre 

forskningsmiljöer.  

 

Utifrån förväntat befolkningsunderlag är inriktningen att det i ett första steg ska finnas 

vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala kommun. I ett andra steg är 

inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i Knivsta och Håbo kommun. I Heby och 

Älvkarleby är inriktningen att det ska det finnas hälsocentraler med förstärkt geografiskt 

hälsouppdrag. Inom vissa områden exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa kan det 

vara befogat att berörda verksamheter finns geografiskt även i kommuner där det inte finns ett 

vårdcentrum. I övrigt knyts Heby kommun till vårdcentrum i Uppsala och Älvkarleby knyts 

till vårdcentrum i Tierp.  

5.1 Närvårdsavdelning 

Målgrupper för en närvårdsavdelning är patienter med behov av slutenvård på 

primärvårdsnivå exempelvis multisjuka äldre eller andra patienter med nedsatt allmäntillstånd 

där allvarlig psykiatrisk eller somatisk sjukdom uteslutits. I uppdraget ingår bland annat 

utredningar, kartläggning av behov, smärtstillande vid frakturer som inte ska opereras, 

försämring av kronisk sjukdom och patienter med behov av syrgas.  

 

Inskrivning sker av hemsjukvården, ambulanssjukvård, hälsocentral, jourmottagning, enhet 

för vård i hemmet och mobila team samt slutenvården när individens behov inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Närvårdsavdelningen ska ha öppet dygnet runt och med möjlighet 

även till dagvård. Det ska finnas kompetens inom allmänmedicin, geriatrik och internmedicin. 

I anslutning till platserna ska det finnas tillgång till akutverksamhet på primärvårdsnivå 

inklusive röntgen och laboratorium.  

 

En förutsättning för att få en välfungerande verksamhet utifrån befolkningens behov är att den 

drivs integrerat i samverkansform i enlighet med strategin för närvårdssamverkan och att den 

finansieras gemensamt av Region Uppsala och berörda kommuner. För närvårdsavdelningen i 

Östhammars kommun är fördelningen idag 65 procent för Region Uppsala och 35 procent för 

Östhammars kommun. Det finns behov av fortsatt analys av vårdnivå och kostnader under 

hösten. Vid dialogen i Uppsala kommun framkom att det sannolikt är mer effektivt att 

respektive vårdcentrum inom kommunen kan profileras. Under hösten 2019 kommer vårdnivå 

och kostnader att konkretiseras.  

5.2 Akutverksamhet, röntgen och laboratorium  

Befolkningen ska ha tillgång till akut vård på primärvårdsnivå dygnet runt. Utifrån behovet 

och demografiska utvecklingen kan det se olika ut beroende på var i länet ett vårdcentrum är 

lokaliserat. För laboratorium behöver vårdnära prover kunna analyseras lokalt. Slätröntgen 

ska finnas vid vårdcentrum, men bedömning av bilder görs centralt vid röntgenklinik. 

Röntgen ska vara öppen stor del av dygnet och bedömningar ska kunna göras dygnet runt.  
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För all röntgenutrustning krävs lokalanpassningar för strålskydd. Stora rekryteringssvårigheter 

råder sedan flera år tillbaka för röntgensjuksköterskor, såväl nationellt som regionalt, vilket 

eventuellt kan försvåras av geografiskt splittrad verksamhet. Samtidigt finns möjligheten att 

mindre enheter kan vara ett mer attraktivt alternativ. Utredning och planering är nödvändig 

för att nå maximalt värde av verksamheten. Goda exempel för röntgenverksamhet finns inom 

glesbygd i Sverige, t ex i Funäsdalen, där röntgenundersökningar utförs av vårdpersonal för 

att sedan distanstolkas av radiologer. Systemen hos olika röntgenleverantörer behöver vara 

kompatibla så att bilder finns tillgängliga för alla vårdgivare. Flödet behöver vara effektivt 

utan barriärer mellan privata vårdgivare och regionsjukvård. Fördjupad analys behövs och 

privat leverantör av röntgenundersökningar vid Samariterhemmet kommer att involveras i 

nästa del av projektet som startas upp hösten 2019. 

 

Det finns behov av fortsatt arbete för att kartlägga hur behovet ser ut för befolkningen vid 

olika tidpunkter på dygnet. Det finns även behov av att utreda behovet av investeringar och 

ekonomiska konsekvenser för att sedan definitivt ta ställning till geografisk placering och 

öppettider för röntgen inklusive laboratorieverksamhet och jourverksamhet. Befintliga 

jourverksamheter exempelvis beredskapsjourer behöver också ses över.  

5.3 Förstärkt geografiskt hälsouppdrag 

En stor del av de kroniska sjukdomarna går att förebygga och vid sjukdom kan hälsan 

förbättras med mer hälsofrämjande insatser. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

lyfts därför fram i målbilden för en mer effektiv och nära vård. Målet om att öka 

förutsättningarna för jämlik hälsa i befolkningen i Uppsala län överensstämmer med det 

nationella målet för folkhälsopolitiken vilket är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation (Prop. 2017/18:249). Effektmålen för projektet är att hälsoläget i befolkningen ska 

förbättras i hela länet över tid (2030) samt att åstadkomma ökad kostnadseffektivitet.  

 

Uppdraget innebär i huvudsak att vårdcentrum alternativt hälsocentral med förstärkt 

hälsouppdrag i de kommuner där det inte kommer finnas ett vårdcentrum har ett ansvar för ett 

strategiskt inriktat hälsoarbete som ska bedrivas i samverkan mellan region och kommun, men 

också tillsammans med andra aktörer. Arbetet innebär att en lokal samordnare har ett 

planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska hälsoarbetet inom det 

avgränsade geografiska området. 

 

Uppdraget är delat i två huvudområden vilka är; samverkan mellan region, kommun och 

lokala aktörer samt genomförande av uppsökande hälsofrämjande insatser. Arbetet avser 

otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol, tobaksbruk, 

sömnvanor samt stress. Nivån på uppdraget är hälsofrämjande, det vill säga att stärka eller 

bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande. Kompensatoriska insatser 

är utgångspunkten vid val av grupper och insatser. Kompensatoriska insatser innebär insatser 

för dem som har behov av stöd och som inte får det stöd de behöver. Syftet är att minska 

ojämlikhet i hälsa. 
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I uppdraget ingår även ett kontinuerligt uppföljningsuppdrag vilket innebär att bevaka 

hälsoläget i befolkningen och genomföra en behovsinventering i det geografiska området. 

Identifiering av grupper med behov av hälsofrämjande insatser genomförs i dialog mellan 

region och kommun samt med andra lokala aktörer. I uppdraget ingår även att ha aktuella 

hälsodata som grund för detta ändamål. Uppdraget kommer att kunna kopplas samman med 

uppdraget vid framtidens hälsocentraler. 

 

En lokal samordnare arbetar med uppdraget på varje vårdcentrum alternativt på hälsocentral 

med förstärkt hälsouppdrag där vårdcentrum inte finns. En regional samordnare arbetar 

länsövergripande med att samordna arbetet. De lokala samordnarna skapar ett nätverk för 

erfarenhetsutbyte. Det lokala samordningsarbetet föreslås ske inom ramen för 

närvårdssamverkan. Delprojektet för förstärkt geografiskt hälsouppdrag har gett konkreta 

förslag och där planen är att genomföra två piloter i samverkan med berörda kommuner under 

2020. Kostnad för piloterna uppgår till cirka en miljon kronor för 2020 och finns avsatt i 

regionplan och budget 2020. Det finns stora möjligheter till samordning av regionala och 

kommunala verksamheter samt med övriga aktörer exempelvis statliga myndigheter och 

ideella organisationer.  

5.4 Insatser för psykisk hälsa för barn och unga vid vårdcentrum 

I februari 2019 beslutade utskottet för hälso- och sjukvård om ett uppdrag att utreda och 

komma med förslag som förbättrar vården på primärvårdsnivån rörande barn och ungas 

psykiska hälsa. Med detta ingångsvärde skulle också en översyn av hela vårdkedjan göras i 

syfte att öka tillgängligheten till vård. Kerstin Evelius, tidigare regeringens nationella 

samordnare ansvarar för utredningsarbetet inom regionen. Utredningen genomförs inom 

ramen för effektiv och nära vård 2030.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att primärvårdsnivå, eller första 

linjen, för barn och unga med psykisk ohälsa ska vara:  

 Tillgänglig – där det är enkelt att få hjälp 

 Heltäckande – som inte missar någon 

 Högkvalitativ – som ger rätt insats i rätt tid 

 

Med detta avses den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot 

barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt eller deras familjer – oavsett om problemet har 

psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Det finns i dag ingen tydlig 

reglering om vad som ska göras i olika verksamheter eller av olika huvudmän när det gäller 

primärvårdsnivån.  

 

Erfarenheterna hittills är att det finns stort engagemang och patientfokus bland dem som 

arbetar för att förbättra psykisk hälsa bland barn och unga. Det finns däremot behov av att 

utveckla styrning och uppföljning, genomlysa den administrativa bördan för medarbetare, 

utveckla samarbeten för förebyggande och hälsofrämjande insatser, stärkt delaktighet och 

inflytande för barn och unga i länet, etablera en arena för gemensam analys och 

kompetensutveckling samt att nyttja förslagen om en förnyad vårdstruktur så att insatserna 

nivåstruktureras och tydliggörs för invånarna. Rapport i bilaga. 
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Bild från rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa Region Uppsala 2020-2030” 

 

Under hösten startar arbete för att minska väntetider till vård samt start av behovs- och 

resursanalys tillsammans med kommuner och andra berörda aktörer utifrån lokala 

förutsättningar. Utskottet för hälso- och sjukvård ställde sig bakom förslagen i augusti 2019.  

5.5 Sjukhusbaserade funktioner som bör ingå i ett vårdcentrum 

Under projektets genomförande har behovet av att vissa funktioner som idag finns på sjukhus 

flyttas ut till framtida vårdcentrum. Vissa verksamheter är att betrakta som primärvård 

exempelvis samtalsmottagningar, mödrahälsovård och barnhälsovård medan vissa är somatisk 

eller psykiatrisk vård. Verksamheter som ska ingå i ett vårdcentrum är: 

- Geriatrisk mottagning som bemannas av geriatriker någon dag per vecka men som kan 

behöva anpassas till lokala behov.  

- Barnmedicinsk verksamhet som bemannas med barnläkare, barnsjuksköterskor, 

psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnskyddsteam samt specialist inom 

barnhälsovård.  

- Psykiatrisk verksamhet exempelvis inom neuropsykiatri och internetbaserad 

behandling, sambedömning och konsultationer.  

 

Det finns även andra sjukhusbaserade funktioner som diskuterats i projektet och som kommer 

att prövas utifrån lokala förutsättningar och huruvida det är lämpligt att sprida ut kompetenser 

på flera vårdcentra. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2019.  

5.6 Vård i hemmet - mobila verksamheter 

För att klara utmaningarna i hälso- och sjukvården behöver den nära vården flytta närmare 

patienter och brukare. En avgörande del är möjligheten för fler patienter med komplexa vård- 
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och omsorgsbehov att få en säker och god vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. 

Vården i hemmet behöver bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg. Det 

förutsätter att möjligheten till mobila hembesök, digitala vårdmöten och observation i hemmet 

blir en självklar del av vården hemma. I rapporten ”Effektiv och nära vård 2030” beskrevs 

den mobila verksamheten översiktligt (se bild). 

 

 
  

 

Under åren har kompletterande avtal, riktlinjer och rutiner tagits fram vid olika tillfällen i 

Uppsala län.  Utvecklingen har delvis skett lokalt och har inneburit att olika lösningar för vård 

i hemmet har etablerats på olika platser i länet. Det har inneburit en ökad risk för ojämlik vård 

i länet och oklara förhållanden mellan huvudmän och utförare. Gränsen mellan 

huvudmännens och olika verksamheters ansvar för vård i hemmet är delvis oklar. Det har 

exempelvis framkommit otydligheter i samarbetet rörande den lasarettanslutna 

hemsjukvården i Enköping, vilket behöver belysas länsövergripande. 

 

Arbetet med utvecklingen av vårdstrukturen i länet omfattar förutsättningarna för att ge fler 

patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov god och säker vård i det egna hemmet i 

stället för på sjukhus. Något som lyfts under vårens arbete är behov av en enhet för stöd och 

råd vid medicinska ställningstaganden rörande patienter med flera och svåra diagnoser. Det 

finns redan idag exempel på äldrevårdsenheter där verksamheter samlas utifrån en viss 

målgrupp. Utgångspunkten är att det ska finnas en enhet kopplad till vårdcentrum som också 

utgör basen för mobila team. Det finns behov av fortsatt utveckling bland annat genom att 

utreda samordningsmöjligheter mellan olika typer av mobila verksamheter och att se över 

förutsättningarna för att driva verksamhet i samverkansform mellan region och berörda 

kommuner. 
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6 Projekt inom vårdcentrumutvecklingen under hösten 2019 

För att nå målet avseende utvecklingen av vårdcentrum krävs fortsatt arbete och ytterligare 

konkretiseringar. I följande matris beskrivs exempel på projekt som kommer att pågå hösten 

2019 och vilka huvudmän som blir involverade. Vissa av projekten har som utgångspunkt att 

komma med förslag som innebär en integrerad närvårdssamverkan mellan region och 

kommun, medan vissa kommer handlar om samordnade verksamheter.  
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens 
verksamheter 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
 
att anta intern kontrollplan för Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter för år 2020, 
 
att anmäla den interna kontrollplanen till kommunstyrelsen 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 kommer fem kommunövergripande interna kontroller genomföras för alla 
nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2020 är samarbetet med 
Roslagsvatten, samarbetet med de kommunala bolagen samt medborgardialog. 
 
 
Bakgrund 
 
Varje nämnd och styrelse i Knivsta kommun ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt i enighet med 
kommunallagen. Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som 
beskriver vad som ska kontrolleras under året. Planen ska följas upp och analyseras och 
varje nämnd och styrelse ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med lämnats över 
till någon annan. 
Internkontrollplanens nämndspecifika kontrollområden är baserade på en riskanalys utförd 
av Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning i samarbete med förvaltningen. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
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Barnkonsekvensanalys 
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Se Internkontrollplan för SUN 2020 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
 

 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan för 2020 syftar till att säkerställa 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att 
lagar, regler och beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
nämndens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar om 
att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög 
kvalitet i verksamheterna. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Intern kontrollplan 2020 för 
Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
 
Antagen januari 2020  
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Intern kontroll i Knivsta kommun 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern 
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. 
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Intern kontrollplan 2020 för Samhällsutvecklingsnämnden 
 

Riskmatris 
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  Sannolikhet 

 

Kritisk Totalt: 8 
 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att 
det helt enkelt inte får hända  

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande 
av berörda personer (internt och 
externt) 

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att 
fel kan uppstå 

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

Mindre sannolik - Risken är mycket 
liten för att fel kan uppstå 

1 Försumbar - Uppfattas som betydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 

 

 
 

5 4 3 2 1 

8 7 6 

8 
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Alla aktuella kontrollområden för 2020 
 

Kontrollområden 
2020 Risk Riskvärde 

Övergripande 
kontrollområden 

Identifierade risker som ska kontrolleras av alla nämnder i 
kommunen 

 

Ekonomisk förvaltning 1  Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12 

Upphandling och inköp 2  Att kommunens inköp och upphandlingar inte 
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 
styrdokument. 

12 

Bisysslor 3  Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i 
Knivsta kommun. 

12 

Anmälan av 
delegationsbeslut 

4  Att beslut inte fattas inom ramen för gällande 
delegationsordning. 

12 

Arbetsmiljö 5  Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och 
kvaliteten i kommunens verksamheter. 

12 

Nämndspecifika 
kontrollområden 

Identifierade risker som är nämndspecifika  

Samarbete med 
Roslagsvatten 

6  Att samarbetet mellan Knivsta kommun och 
Roslagsvatten inte är välfungerande 

12 

Samarbete med de 
kommunala bolagen 

7  Att samarbetet mellan Knivsta kommun och de 
kommunala bolagen (Alsike fastighets AB, Knivstabostäder 
AB och Kommunfastigheter AB) inte är välfungerande 

9 

Medborgardialog 8  Att bristen på medborgardialog bidrar till att 
medborgarna inte känner sig delaktiga kring planarbetet i 
kommunen. 

9 

 

Övergripande kontrollområden som alla nämnder i Knivsta kommun 
ska följa upp 
 

Ekonomisk förvaltning 

Risk: 
Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler 
efterlevs korrekt, att riktlinjer för resor i tjänsten är 
kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är 
rätt konterade. 

Kontrollmetod (hur?) 
Via stickprov 
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Kontrollmoment Beskrivning 
Redovisning till nämnd 
Regelbundet under 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom 
 

 

Upphandling och inköp 

Risk: 
Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och 
kommunens styrdokument. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens 
riktlinjer. 

Kontrollmetod (hur?) 
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och 
sedan analys av genomförda stickprov. 
 
A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs 
där det finns ett avtalsförhållande vid inköpstillfället. 
 
B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet 
med gällande lagstiftning och kommunens 
styrdokument. 
 
Redovisning till nämnd 
HT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Upphandlingssamordnare 
 

 

Bisysslor 

Risk: 
Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av 
regelverk och rutiner kopplade till bisysslor. 

Kontrollmetod (hur?) 
Enkät till chefer. 
 
Redovisning till nämnd 
HT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
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Kontrollmoment Beskrivning 
HR-kontoret 
 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Risk: 
Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Uppföljning av nämndens delegationsordning och 
kontroll av inkomna delegationslistor under utvald 
period. 

Kontrollmetod (hur?) 
Tre gånger per år genomförs stickprov från diariet. 
Stickproven ska gälla ärendetyper där det finns beslut 
som fattas på delegation. De valda besluten jämförs 
mot delegationslistor. 
 
Redovisning till nämnd 
Regelbundet under 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Administrativ service 
 

Arbetsmiljö 

Risk: 
Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens 
verksamheter. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och 
rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete 
används/efterlevs. 

Kontrollmetod (hur?) 
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, 
sjukfrånvaro och personalomsättning samt huruvida 
analyser är genomförda på enhetsnivå. 
 
Redovisning till nämnd 
VT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
HR-kontoret 
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Nämndspecifika kontrollområden som ska följas upp för 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 

Samarbete med Roslagsvatten 

Risk: 
Att samarbetet mellan Knivsta kommun och Roslagsvatten inte är välfungerande 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Att samarbetet fungerar Kontrollmetod (hur?) 
Kortare intervju med Samhällsbyggnadskontorets chef 
samt med planchef samt genomgång av befintliga 
dokument. 
 
Redovisning till nämnd 
ht 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Samhälllsbyggnadschef 
 

 

Samarbete med de kommunala bolagen 

Risk: 
Att samarbetet mellan Knivsta kommun och de kommunala bolagen (Alsike fastighets 
AB, Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter AB) inte är välfungerande 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Att samarbetet mellan bolagen och kommunen fungerar Kontrollmetod (hur?) 
Kortare intervju med Samhällsbyggnadschef, planchef 
samt VD för de kommunala bolagen. Även kontrollera 
ifall detaljplan för Alsike nord etapp 2 A blivit antagen. 
 
Redovisning till nämnd 
ht 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Samhällsbyggnadschef 
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Medborgardialog 

Risk: 
Att bristen på medborgardialog bidrar till att medborgarna inte känner sig delaktiga kring 
planarbetet i kommunen. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Medborgarnas uppfattning av delaktighet Kontrollmetod (hur?) 
Genomgång av svar i medborgarundersökningen kring 
bostäder (nöjd region index).  
 
Redovisning till nämnd 
Vt. 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
 
1. Verksamhetsplanen för samhällsutvecklingsnämnden 2020 godkänns. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2020 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2020. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för 
budgeten, kommunfullmäktiges mål och uppdrag som riktats mot nämnden samt nämndens 
egna mål.   
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2020. Nämnden har möjlighet att 
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden. 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats en budgetram på 43 245 tkr, vilket är en 
minskning av budgetramen med 2 % jämfört med verksamhetsår 2019. Inför 2020 har 
verksamheten trafikövervakning / parkeringsavgifter tilldelats utöver indexuppräkning på 1 % 
ett extra negativt anslag på 1 000 tkr. I Mål och budget 2020 har 400 tkr avseende en ökad 
medborgardialog omlokaliserats från Samhällsutvecklingsnämnden till Kommunstyrelsen. 
Nämndens effektiviseringsbeting uppgår till 261 tkr vilket är en ökning på 181 tkr, betinget är 
fördelat mellan verksamheterna Gator och vägar, Teknisk planering, Park och natur samt 
Exploatering.  
  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2020 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet om samhällsutvecklingsnämnden verksamhetshetsplan 2020 handlar om att 
fastställa nämndens budget, mål och uppdrag för verksamhetsåret. Beslutet om att 
godkänna nämndens verksamhetsplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt.  
 
 
 
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  
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

 

Verksamhetsplan 2020 för 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 

 

 
 

Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden  
februari månad 2020  
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 
kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt 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 VA, trafik 
samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då 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. 

Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator 
och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret 
för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala 
trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden. 

Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, 
lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av 
papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att 
implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. 
Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Plankontoret 
ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, där det är möjligt. 

Plankontoret ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat 
miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal. 

Exploateringsverksamheten åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser 
samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten. 

Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam 
från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som 
ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp 
entreprenadavtal samt ansvarar för planering och utveckling. 
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Verksamhetsförutsättningar 
Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter går in i 2020 med ett lägre totalt anslag än 2019. 

Kontoret har vid årsskiftet 2019/2020 anställt tre nya medarbetare på planenheten men hela 
kontoret kommer att behöva rekrytera fler medarbetare under året. Nyanställda medarbetare 
skapar ett stort behov av introduktion vilket kommer innebära en ökad arbetsbelastning för såväl 
chefer som för de medarbetare som deltar i introduktionerna. 

Nämndens verksamheter svarar för ett flertal antal områden varav samtliga kräver 
specialistkompetens. Då organisationen fortfarande är relativt liten sett till antal medarbetare 
medför detta att flertalet specialistkompetenser innehas av enbart en medarbetare. Detta är en 
sårbarhet som kontoret ständigt arbetar med. 
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Kommunfullmäktiges mål 

Värde 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

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

Bo och trivas 

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

Värna 

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

Indikator 
Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 

Mål Helår 2020 

Färdigställda 
bostäder i 
flerfamiljshus 
under året, 
antal/1000 inv 

17,15    9 

Färdigställda 
bostäder i 
småhus under 
året, antal/1000 
inv 

3,31%    2,5% 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

Indikator 
Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 

Mål Helår 2020 

Nöjd 
Medborgar-
Index -
 Miljöarbete 

 56 55 57 61 

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

    4 

Nöjd Medborgar- Index genomfördes senast 2017 och därför är värdena från 2017 överförda på 2019. 
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Nämndens egna mål 

God ekonomisk planering 

Beskrivning 

Samhällsutvecklingsnämnden är den nämnd i Knivsta kommun som har störst påverkan på 
kommunens låneskuld, bortsett från de kommunala bolagen. För en god ekonomisk planering 
ska utfallet på genomförda investeringar korrelera med fastställd investeringsplan. 

Indikator 
Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 

Mål Helår 2020 

Nyttjandegraden 
av beviljade 
investeringsmedel 

7,5 % 27,5 %   75 % 

I Knivsta ska det finnas natur med höga värden. Det ska vara lätt att hitta ut i 
naturen. 

Beskrivning 

Kommunen ska planera för- och förvalta naturen så att höga värden kan bevaras och utvecklas. 
Kommunen ska underlätta för ett vardagsnära friluftsliv. Vistelse i naturen främjar folkhälsan 
och den enskildes välmående. Vistelsen i natur kan också främja motorisk och kognitiv 
utveckling hos barn och unga. 

Indikator 
Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 

Mål Helår 2020 

Ranking i 
naturvårdsverkets 
enkät "årets 
friluftskommun" 

 121   75 

poäng i 
naturskyddföreningens 
enkät "bästa 
naturvårdskommun" 

29,5    40 

Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för minst 250 bostäder per år 

Beskrivning 

Detaljplanelägga för bostäder enligt fyrspårsavtalet 

Indikator 
Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 

Mål Helår 2020 

Detaljplanelägga 650 70   250 
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Knivstas parker ska upplevas inbjudande och välskötta 

Beskrivning 

Tätorternas parker och gröna torg ska utvecklas så att de blir mer attraktiva att vistas i. 

Indikator 
Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 

Mål Helår 2020 

Andel respondenter 
som har svarat bra i 
enkätundersökningen 
Kritik på teknik 

 67 %   75 % 

Ingen undersökning har genomförts under 2018. 

Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall 

Beskrivning 

98 % av villor och fritidshus ska under 2021 ha tillgång till en bostadsnära avfallsinsamling. 
Ökad insamling av återvinningsbart avfall som kan återföras till kretsloppet bidrar till minskad 
miljöbelastning och ökad materialåtervinning. 

Indikator 
Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 

Mål Helår 2020 

Antal 
registrerade villa 
och fritidshus 
som har 
bostadsnära 
insamling 2020-
12-31 

    98 % 

 

Aktivitet 
Slutdatu
m 

Uppföljning registrerade abonnemang 4-fack 2020-12-
31 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

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

Knivsta kommun ska arbeta för att 
uppnå målen i Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska leda till 
effektivare arbetsprocesser och ökat 
användande av ny teknik. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
minskade lokalkostnader om 10 
miljoner kronor under perioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimerad plastanvändning och 
giftfri förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – kravställning i 
upphandlingar på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter 

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  
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Nämndens uppdrag till kontoren 
Uppdrag Målbild Kontor 

I Knivsta planeras grönstrukturen så 
att den biologiska mångfalden kan 
bevaras och utvecklas. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Sjöar och vattendrag i Knivsta 
kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet Under året ska kontoret ha tagit 
fram 
- Transportplan för hållbar mobilitet 
- Stadsbyggnadsprinciper med 
Arkitekturpolicy 
- Planprogram (eller motsvarande) 
för västra Knivsta 

Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret ska 
under 2020 initiera en 
medborgardialog i form av "Öppet 
hus" 

Ökad delaktighet och transparens. Samhällsbyggnadskontoret  
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Ekonomiska förutsättningar 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2020 i den av kommunfullmäktige antagna 
Mål och budget 2020 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 43 245 tkr, vilket är en 
minskning jämfört med förgående år med 867 tkr. De generella förutsättningarna för nämndens 
budget 2020 är en indexuppräkning på 0-1 % samt en volymuppräkning för Gator och vägar 
samt Park och natur. 

Verksamheten trafikövervakning / parkeringsavgifter har 2020 fått ett ökat negativt 
kommunbidrag med 1 000 tkr till följd av det ekonomiska åtgärdspaketet som kommunstyrelsen 
beslutade om 2019. Medlen för en stärka dialogen med Knivstas invånare på 400 tkr som 
samhällsutvecklingsnämnden erhöll 2019 är i Mål och budget 2020 flyttade till 
kommunstyrelsen. En omfördelning av anslaget på 1 000 tkr avseende arbetet med området 
Västra Knivsta har gjorts från verksamheten Detaljplanering till verksamheten 
Översiktsplanering, 
 
Nämndens effektiviseringsbeting har ökat med 181 tkr och uppgår för verksamhetsåret 2020 till 
261 tkr och är fördelat mellan verksamheten Gator och vägar, Exploatering, Park och Natur samt 
Teknisk planering. Budgeten för samhällsutvecklingsnämnden innebär ett effektiviseringskrav i 
förhållande till Sveriges kommun och regioners (SKR) beräknade kostnadsutveckling på 3,0 
procent. 
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Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter KF-budget 2019 KF-budget 2020 
Nämnd-budget 

2020 

Nämndkostnader 1 543 1 558 1 558 

Gator, vägar 25 423 25 744 25 614 

Trafikövervakning / Parkering -1 957 -2 977 -2 977 

Parker  / Naturvård 5 985 6 346 6 321 

Teknisk planering 2 786 2 769 2 688 

Översiktsplanering 1 430 1 044 2 044 

Detaljplanering 1 608 1 624 624 

Miljöutveckling 515 520 520 

Bostadsanpassning 1 859 1 878 1 878 

Exploateringsverksamhet 5 000 5 000 4 975 

Avfallsverksamhet 0 0 0 

Vindkraft 0 0 0 

Effektiviseringsbeting -80 -261 0 

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 44 112 43 245 43 245 
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Investeringar 
Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade 
Mål och budget 2020 förgående år. Kommunfullmäktiges besluta fattas i september och underlag 
till investeringsplanen lämnas in ett år i förväg, därför kan det uppstå förskjutningar mellan 
beviljade projekt i investeringsplanen och den aktuella tidsplanen för projekten. Det kan det 
innebära att vissa beviljade investeringsprojekt som finns med i investeringsplanen nedan inte 
kommer genomföras under 2020 och istället skjutas framöver. 

Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 82 600 tkr i investeringsmedel för verksamhetsåret 
2020, varav 38 500 tkr är förenat med exploatering. Under 2020 kommer utbyggnaden av 
infrastrukturen i detaljplanen Centra Ängby starta och den förväntade investeringsutgiften 
beräknas uppgå till 20 000 tkr under året. Två andra stora investeringsprojekt som är beviljade är 
trafikplatsen vid Boängsvägen / Gredelbyvägen samt medfinansiering av en cykelväg mellan 
Vassunda och Uppsala. 

 

Investering KF investeringsram 2020 

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 12 000 

Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 

Reinvestering belysning 1 500 

Förtätning belysning 800 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2 000 

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 15 000 

Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 6 000 

Renovering bef anläggningar 1 000 

Information och tillgängliggörande av natur 100 

Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 1 000 

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 44 100 
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EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd  

Sågen/Centrum  

Sågen - Infastruktur 5 000 

Västra Knivsta  

Centrala Ängby - Infrastruktur 20 000 

Östra Knivsta  

Margaretahemmet 500 

AR/Brunnby  

Södra AR 3 000 

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 

Summa exploatering- Samhällsutvecklingsn. 38 500 

Totalsumma investeringsplan 82 600 
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* = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-11-01 Till: 2019-11-30 Utskrift: 2019-12-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2019-026 Bifall 2019-11-06 Annika Rönnberg 10 624 kr

BAB 2019-045 Bifall 2019-11-13 Annika Rönnberg 24 883 kr

BAB 2019-055 Bifall 2019-11-27 Annika Rönnberg 5 438 kr

BAB 2019-057 Bifall 2019-11-28 Annika Rönnberg 30 500 kr

BAB 2019-058 Bifall 2019-11-14 Annika Rönnberg 5 438 kr

BAB 2019-060 Bifall 2019-11-28 Annika Rönnberg 6 086 kr

BAB 2019-062 Bifall 2019-11-20 Annika Rönnberg 2 272 kr

BAB 2019-063 Bifall 2019-11-29 Annika Rönnberg 10 046 kr

BAB 2019-064 Bifall 2019-11-28 Annika Rönnberg 5 597 kr

Summa: 100 884 kr

Antal poster: 9 st

Total summa: 100 884 kr

Totalt antal poster: 9 st
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* = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 100 884 kr

Totalt antal poster: 9 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-12-01 Till: 2019-12-31 Utskrift: 2020-01-07

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2019-061 Bifall 2019-12-05 Annika Rönnberg 7 269 kr

BAB 2019-066 Bifall 2019-12-10 Annika Rönnberg 5 438 kr

BAB 2019-067 Bifall 2019-12-06 Annika Rönnberg 4 987 kr

BAB 2019-068 Bifall 2019-12-10 Annika Rönnberg 2 500 kr

Summa: 20 194 kr

Antal poster: 4 st

Total summa: 20 194 kr

Totalt antal poster: 4 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 20 194 kr

Totalt antal poster: 4 st
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