
 
 

 
   KALLELSE 1 (2)  

 2021-09-17  

 

Sammanträde med kommunstyrelsen 

Tid: Måndag den 27 september 2021, kl 13:00 

Plats: Sal Kvallsta i kommunhuset är bokad. Distansnärvaro är möjlig genom Zoom. Länk till 
mötet skickas separat i mejl. 

Ordförande: Klas Bergström (M) 

Sekreterare: Siobhán Górny 

 

Handlingar finns publicerade på kommunens hemsida www.knivsta.se 

Förhinder 

Ledamot som inte kan tjänstgöra vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se 
och meddela detta. 

Föredragningslista Dnr/noteringar 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 4 oktober 2021 av ordföranden och justerare. 

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 

 Lista på diarieförda delegationsbeslut 2021-08-14–2021-09-16 

 Förteckning delegationsbeslut lokalförsörjning, augusti 2021 

 Tillsvidareanställda juli 2021 

 Visstidsanställda juli 2021 

 

5. Övriga anmälningsärenden 

 Socialnämnden § 68 Ekonomisk uppföljning per sista juli samt tjänsteutlåtande 
och uppföljningsmall 

 Samhällsutvecklingsnämnden § 85, 2021-09-06, Ekonomisk uppföljning per juli 

 Justerat protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-08-23 

 

  



 
 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kallelse/föredragningslista 2 (2)  

2021-09-17  

  
 

Informationsärenden   

6. Information från utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens ordförande Bengt-Ivar Fransson (M) deltar och 
informerar.  

ca kl 13.00 

7. Information om framtida exploateringskalkyler 
Pelle Mikaelsson, projektledare mark- och exploateringsenheten 

ca kl 13.30 

8. Information om riksintresseprecisering Arlanda 
Henri Lehtonen, bygglovschef 

ca kl 13.45 

9. Information från Tillväxtkontoret 
Antonio Ameijenda, förvaltningschef 

 

10. Information om markförsäljningar i AR 
Anders Carlquist, exploateringschef 

 

11. Ekonomisk information 
Dan-Erik Petterson, ekonomichef 

 

Beslutsärenden   

12. Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB KS-2021/261 

13. Program för integration i Knivsta kommun KS-2021/485 

14. Remiss - Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57), Fi2021/02516 

KS-2021/516 

15. Ansökan om medel ur budgetposten "KS prioriterat" KS-2021/601 

16. Regler för föreningsbidrag inom det sociala området KS-2021/455 

17. Sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2022 KS-2021/567 
 



 
 

 
  PROTOKOLL 1 (3)  

Sammanträdesdatum  
2021-09-15 §§ 7–9 

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har anmälts till kommunstyrelsen. 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, Centralvägen 18, 
Knivsta  

  

 

 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Tid: Onsdag den 15 september 2021, kl. 9.50–10.30  

 
Plats: Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta, samt på distans. 

Samtliga ledamöter deltog på distans som distansledamöter.  
 

Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 
Boo Östberg (C) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Claes Litsner (S)  
Mimmi Westerlund (KD) 
 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, förvaltningschef för kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Camilla Andersson, markförvaltare 
 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 7–9 
 

Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 16 september 2021 
av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 2 (3)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 7 

Justering 

Beslut 
Protokollet justeras av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 
 

§ 8 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 3 (3)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: KS-2021/590 

Försäljning del av Granlund 2:3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner, med stöd av delegation från kommunstyrelsen 
(punkt 7.1), det upprättade förslaget till markförsäljning rörande del av fastighet Granlund 
2:3. 

Reservation 
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om återremiss (skriftlig 
reservation, se protokollsbilaga).  

Yrkanden 
Mimmi Westerlund KD yrkar att arbetsutskottet ska återremittera ärendet i syfte att låta 
exploateringskontoret söka förhandsbesked för Granlund 2:3 för att pröva om marken är 
möjlig för byggnation av småhus samt därefter värdera fastigheten före försäljning. 
Claes Litsner (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden Mimmi Westerlunds yrkande om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag och finner att arbetsutskottet vill avgöra ärendet idag.  
Sedan ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller förslaget.  
Mimmi Westerlund (KD) meddelar att hon inte deltar i beslutet i denna del.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren av fastigheten Granlund 2:4 önskar köpa del av Granlund 2:3 som ägs av Knivsta 
kommun. Försäljningen innebär en marköverföring på ca 8037 kvm för en köpeskilling på 
tvåhundrafyrtioentusen etthundratio kronor (30kr/kvm). Den föreslagna köpeskillingen 
underskrider 86 prisbasbelopp vilket innebär att beslutet att sälja kan ske av 
kommunstyrelsens arbetsutskott med stöd av gällande delegation. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-09-02 
Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering 
Kartbilaga  
Värdeutlåtande 2021-04-16 (utdelat på sammanträdet) 
Camilla Andersson, markförvaltare, och Daniel Lindqvist, kommundirektör, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Exploateringschef 



 

 

Ärende 5 
Försäljning del av Granlund 2:3 

Reservation 

Vi yrkade på att återremittera ärendet eftersom vi anser att beredningen och underlaget är 
bristfälligt. Under mötets gång framkom muntligt att det fanns mer dokument kring värderingen än 
vad som delgivits oss inför mötet, där man bland annat nämner ett spann mellan 350.000 kronor till 
735.000 kronor. Denna information skickades ut under mötet, varvid mötet ajournerades i en kvart 
för inläsning.  

Landsbygdsbyn Granlund innehåller idag nio småhus och ligger invid västra skogskanten av 
Ängbyskogen, ca 300 meter ifrån befintlig bebyggelse i Ängby. Fastigheten Granlund 2:3 med 8037 
kvm ligger invid vägen upp mot Ängbyskogen och används idag som hage. Att sälja fastigheten för 
endast 241 110 kr utan att först via förhandsbesked pröva den för småhusbyggnation samt att inte 
göra en marknadsmässig värdering innan försäljning är en oansvarig användning av kommunens 
tillgångar.  

Om fastigheten bedöms möjlig för småhusbyggnation skulle värdet kraftigt förändras och 
gissningsvis vara värd mellan 5-9 miljoner kronor. Genom att söka förhandsbesked för 
småhusbyggnation på fastigheten kan kommun snabbt få besked om så är lämpligt, och därmed få 
en korrekt värdering innan försäljning.  

Vi yrkade därför: 

Att återremittera ärendet i syfte att låta exploateringskontoret söka förhandsbesked för Granlund 
2:3 för att pröva om marken är möjlig för byggnation av småhus samt därefter värdera fastigheten 
före försäljning.  

 

Mimmi Westerlund (KD) 

 



Lista delegationsbeslut 2021-08-14–2021-09-16
Datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2021-09-07 KS-2021/602-1 Delegationsbeslut att anta ändring av 
informationshanteringsplan för 
Kommunstyrelsen

Hanna Borgman KS-2021/602 Delegationsbeslut att 
anta ändring av 
informationshanteringsplan för 
Kommunstyrelsen

2021-09-02 KS-2021/18-9 Beslut om avropsanmälan, Digitala och 
fysiska utskickstjänster 2019.

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

2021-08-27 KS-2021/18-7 Beslut om avropsanmälan, Fordonsleasing 
inklusive tjänster 2019

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



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-08-30 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2021-08-09 Uppsägning avtal bostad 0685-0014 KS-2019/550 7.5  
2021-08-09 Uppsägning avtal bostad 1667-0011 KS-2018/387 7.5  
2021-08-16 Nytt avtal bostad 1685-0068 7.5  
2021-08-25 Korrigerad grundhyra CIK 3001-1001 7.5  
2021-08-25 Korrigerad grundhyra CIK 3001-1002 7.5  
2021-08-25 Korrigerad grundhyra CIK 3001-1003 7.5  
2021-08-25 Tilläggsavtal CIK 3001-1003 7.5  
2021-08-25 Tilläggskontrakt Högåsskolan ombyggnad från 

förskola till skola 9119-601 
7.5  

2021-08-17 Avtal förstudie – ombyggnad Estrid- och Vilhelms 
gård 

7.5  
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Handläggare 
Jessica Öhrn 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-30 

Diarienummer 
KS-2021/261 

   

 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger negativt planbesked för del av fastighet Trunsta 3:18. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av ca 120 radhus/villor, en idrottshall med 
restaurang samt förskola på mark som idag utgörs av jordbruksmark och skog. 
 
Förslaget går inte i linje med kommunens översiktsplan då området inte är utpekat som 
prioriterat för ny bebyggelse och är inte förenlig med miljöbalkens bestämmelser om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. 4§ rörande brukningsvärd jordbruksmark. 
 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig negativa till att i dagsläget pröva lämpligheten för 
förslaget i en detaljplanprocess. 
 
Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § ska kommunen vid en begäran om planbesked 
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning som ansökan föreslår. Ett 
negativt planbesked innebär att en planläggning inte kommer att inledas. Beslut om 
planbesked är inte juridiskt bindande. 
 
Begäran om planbesked  
Begäran om planbesked inkom till kommunen 2021-04-07 från Urbanica AB. Önskemålet är 
att planlägga del av fastigheten för bostadsändamål, i huvudsak bostadsrättsradhus men 
även ett antal fristående villor och kedjehus, samt för förskola och idrottshall, se figur 1 och 2 
för planområde och förslag. 
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Figur 1: Föreslaget planområde, del av fastigheten Trunsta 3:18, i enlighet med ansökan 

 

 
Figur 2: Förslag om att planlägga del av fastigheten Trunsta 3:18 i enlighet med ansökan 

 

Förutsättningar  

Fastighets- och områdesbeskrivning 
Föreslaget planområde om ca 8,8 hektar ligger direkt väster om Trunstavägen och utgör en 
del utav ett sammanhängande skog- och åkerlandskap med enstaka byggnader.  



 § 150 Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB - KS-2021/261-3 Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB : Tjänsteutlåtande 2021-08-30 , Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB

Sida 3 av 7 

 
 

 

  

 
Trunstavägen leder nordväst om föreslaget område genom riksintresse för kulturmiljövård 
Alsike C40B: ett herrgårdslandskap invid en betydelsefull forntida och medeltida 
kommunikationsled med ett flertal arkitektur- och bebyggelsehistoriska intressanta 
herrgårdsmiljöer. I nära anslutning till föreslagen bebyggelse finns fornminnen registrerade 
och ytterligare fornlämningar angränsar till föreslaget område. Ängbyskogen, som ligger i 
direkt anslutning, har mycket höga värden för friluftslivet och många människor rör sig idag 
genom området.  Längs Trunstavägen som idag saknar gång- och cykelväg finns kommunalt 
vatten- och avlopp. Busshållplats finns drygt 500 meter från området. Avloppsrenings-
kapacitet saknas för närvarande för planens föreslagna bostäder och i dagsläget kan 
kommunen inte ange när reningskapaciteten kommer vara utbyggd.   

Översiktsplanen  
I Knivsta kommuns gällande översiktsplan (2017) är området som ansökan avser inte 
utpekat som ett prioriterat område för ny bebyggelse. Istället pekas området ut som ett 
utvecklingsområde för bebyggelse på sikt. Det innebär att när Knivsta och Alsike tätorter har 
växt och förtätats är nästa steg att planera för en vidare utveckling utanför tätorten. Det är 
således, utifrån kommunens översiktsplan, inte aktuellt att inleda planarbete i området i 
nuläget.  
 
Översiktsplanen pekar ut flera områden för bebyggelse där det idag finns jordbruksmark. I 
miljökonsekvensbeskrivningen bedöms ställningstagandet om att i första hand förtäta och 
bygga ut befintlig tätortsbebyggelse och undvika exploatering av de viktigaste grönstråken 
innebära att rimlig hänsyn visats miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och 
vattenområden och miljökvalitetsmålet ”ett rikt odlingslandskap”. Förutsatt att bostäder och 
arbetsplatser behöver byggas i de områden där tillväxttrycket är som högst antas utnyttjande 
av jordbruksmark inte kunna undvikas helt. Vid nybyggnation på landsbygden anger planen 
att exploatering av åkermark och produktiv skogsmark samt intill beten ska undvikas i största 
möjliga utsträckning.  
 
I översiktsplanen görs en hänvisning till miljöbalkens 3 kap. 4§ som fastställer att 
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen samt om detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Inom föreslaget planområde finns skogsmark, åkerholmar och jordbruksmark, se 
figur 3 och 4. Jordbruksmarken används i dagsläget för bete och för att ta vall. Då marken 
brukas aktivt får den anses utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Bostadsförsörjningsbehovet 
kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse men det är rimligt att anta att önskade 
bostäder ryms inom de områden som är utpekade som prioriterade för bebyggelseutveckling 
- behovet av bostäder kan därmed anses möjligt att tillgodose genom att annan mark tas i 
anspråk. 
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Figur 4: Ungefärligt planområde inom den svarta cirkeln. Gröna områden är naturvärdesobjekt klass 4, 
visst naturvärde, gula är av klass 3, påtagligt naturvärde. Ett av klass 3 och ett av klass 4-objekten är 
åkerholmar och omfattas av det generella biotopskyddet. Källa: Naturvärdesinventering vid Nydal och 
Ängby, Knivsta kommun, Ekologigruppen, 2019 

 

 
Figur 5, Jordbruksmark, underlag Källa: WebGis Länsstyrelsen i Uppsala. Ungefärligt planområde 
inom cirkeln. 
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Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 
I dialogversionen av Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike finns 
följande förslag: 
 
”Längs med stråket som binder samman tätorterna Knivsta och Alsike väster om spåret – 
Trunstavägen och Björkkällevägen – föreslås ett pärlband av byar som fungerar som 
testbäddar för ny teknik och hållbara livsstilar. I varje by kan mellan några hundra och ett par 
tusen personer bo, och runt byarna planeras det för gemensamma områden för odlingar, 
energiförsörjning och avfallshantering. Byarna kan vara mer eller mindre täta. Utbredningen 
begränsas till en radie av omkring 200 meter från den multifunktionshubb med service och 
mobilitetslösningar som kommer att utgöra hjärtat i varje by.” ”Innovationsbyarna kan 
utvecklas på både kort och lång sikt.” Därtill står att planläggning ska påbörjas först då en 
organisation som kan säkerställa detta har etablerats och att det sannolikt krävs bred 
samverkan mellan stat, kommun, näringsliv och akademin. 
 
Ängbyskogen, belägen direkt intill föreslaget planområde är en relativt isolerad skog i ett 
öppet åkerlandskap. Det är framförallt på skogens östra sida, alltså på samma sida som 
föreslaget planområde, som det fortfarande finns skogsöar som kan fungera som så kallade 
”stepping stones” eller språngbrädor, vilka möjliggör för arter att röra sig genom landskapet. 
Vi full utbyggnad av planerad bebyggelse i stadsutvecklingsstrategin blir aktuella 
språngbrädor inom föreslaget planområde än viktigare för den gröna infrastrukturen. 
 
Föreslaget planområdet ingår i Knivstaåns avrinningsområde. Knivstaån som har dålig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Föreslagen miljökvalitetsnorm är god 
ekologisk status år 2033. Arbete pågår med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för 
Knivstaån där områden som bör avsättas för dagvattenhantering pekas ut. I och med att 
föreslaget planområde inte ingår i stadsutvecklingsstrategin för västra Knivsta och Alsike 
framtida område för bebyggelse bör ett eventuellt planarbete invänta resultatet av det lokala 
åtgärdsprogrammet, så att inte en exploatering här försvårar exploatering som är i linje med 
stadsutvecklingsstrategin.  
 
Föreslaget område hamnar mitt emellan den planerade exploateringen i västra Knivsta och 
Alsike men berörs av kapaciteten i ledningsnätet upp mot Alsike. Då det saknas kapacitet i 
de centrala va-systemen för hela den tänkta exploateringen i Alsike kommer va-systemet att 
behöva förstärkas. Hur kostnaden för förstärkningen ska fördelas mellan olika exploatörer 
behöver utredas.  
 
Under 2020 och 2021 pågår i samverkan med Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala 
kommun, en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) där befintliga och kommande brister i fyrspårets 
omland utreds och möjliga åtgärder kommer att föreslås. Den bristande möjligheten för 
oskyddade trafikanter att röra sig längs Trunstavägen/Björkkällevägen mellan Knivsta och 
Alsike är en av de brister som kommer föreslås att åtgärdas. 
 
Inom ramen för Fyrspårsavtalet har Knivsta kommun åtagit sig att ta fram en plan för 
bevarande av värdefull jordbruksmark. En eventuell exploatering av marken här måste lyftas 
in i avvägningarna i samband med framtagandet av den planen. 
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Samhällsutvecklingskontorets bedömning  
Mot bakgrund av miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden 
(3 kap. 4 §) är det inte möjligt att i dagsläget motivera att brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk för att bebyggas med bostäder, idrottshall och förskola när det kvarstår stora ytor i 
och omkring tätorterna som pekats ut som prioriterade att detaljplanelägga för dessa 
ändamål.  
 
På sikt pekas området ut som möjligt att exploatera både i översiktsplanen och 
dialogversionen av stadsutvecklingsstrategin för västra Knivsta och Alsike. Hur stråket 
mellan Knivsta och Alsike tätorter bör utvecklas beträffande mobilitet, dagvattenhantering, 
grön infrastruktur, bevarande av värdefull jordbruksmark och utbyggnaden av vatten- och 
avlopp utreds lämpligast i ett större sammanhang och bör ingå i arbetet med en ny 
översiktsplan.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett negativt planbesked innebär inga framtida kostnader. 
 
Avgift planbesked: 
Negativt planbesked, stor åtgärd 22 848 kr 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-30 
Ansökan med bilaga 
Yttrande över samhällsbyggnadskontorets bedömning angående vår planansökan för del av 
Trunsta 3:18 2021-08-04 
Kommentar till skrivelsen Yttrande över samhällsbyggnadskontorets bedömning angående 
vår planansökan för del av Trunsta 3:18 2021-08-10 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Sökande 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Planbesked 

 

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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Ansökan om planbesked
Här kan du ansöka om ändring, upphävande eller upprättande av ny detaljplan. Genom att 
trycka på nästa påbörjar du din ansökan om planbesked. Viktigt att tänka på innan du startar e-
tjänsten.Läs informationen Läs mer om ansökan om planbesked på kommunens webbplats.Du 
måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.Du kan inte spara e-tjänsten 
och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och 
samma tillfälle.

 

Ansökan
Kommunen tar ut en avgift för planbesked, även om planbeskedet blir negativt.

Jag godkänner att en avgift kommer att tas ut för planbeskedet.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt PBL (2010:900) 12 kap 8 §. Har du 
funderingar kring planbesked eller avgifterna vänligen kontakta planenheten på 018-34 70 00.

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från företag?

Företag

Privatperson

Organisationsnummer

556638-0878

Företagsnamn

Urbanica AB

Adress

Box 1737

Postnummer

751 47

Ort

Uppsala

Namn kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Planbesked ansökan
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Fakturaadress

Använd samma som ovan

Jag vill ange en annan fakturaadress

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

Nej

Ägarens för och efternamn

Ägarens telefon

Ägarens e-postadress

Skriftligt medgivande från ägaren

medgivande marka�gare.pdf

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Trunsta 3:18

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 3§ ska en ansökan om planbesked innehålla en 
karta som visar det område som berörs.

Karta över området

Karta Trunsta 1-5000 med markering.pdf

Ansökan gäller (flera kan väljas)

Bostäder

Handel

Kontor

Industri/lager/verksamhet

Annat

Uppskattat antal bostäder

120

Planbesked ansökan

Skapad 2021-04-07 13:55 Sida 2 av 5



 § 150 Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB - KS-2021/261-3 Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB : Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB

Uppskattad lägenhetsstorlek i kvadratmeter

140

Upplåtelseform

Hyresrätter

Bostadsrätter

Äganderätt

Beskrivning och motivering av projektet kortfattat (Bostäder)

Fastigheten ligger en dryg kilometer från centrala Knivsta och lämpar sig därför väl för 
bostäder. Bostäderna kommer att kunna smälta in väl i landskapet som består av en 
blandning av åkermark och skog. Majoriteten av bostäderna planeras att bli 
bostadsrättsradhus, men det blir även ett antal fristående villor och kedjehus som avses 
upplåtas med äganderätt. Längs den angränsade landsvägen, Trunstavägen (1045) finns 
kommunalt vatten och avlopp.

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida) (Bostäder)

18000

Antal kvadratmeter (Industri/lager/verksamhet)

4200

Uppskattat antal arbetsplatser (Industri/lager/verksamhet)

20-25

Beskrivning och motivering av projektet kortfattat (Industri/lager/verksamhet)

De verksamhet som planeras är dels en stor idrottshall med padelbanor, tennisbanor, gym, 
badmintonbanor, squashbanor samt en restaurang. Dels en förskola med upp till 5 
avdelningar (90 platser). Dessa verksamheter kompletterar bostäderna på ett bra sätt och blir 
ett bra tillskott i den här delen av Knivsta.

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida) (Industri/lager/verksamhet)

4600

Bilagor
Här finns det möjlighet att bifoga fler handlingar och utredningar till din ansökan.

Välj vilka bilagor du vill skicka med.

Situationsplan

Modell, fotomontage eller liknande

Planbesked ansökan
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Ladda upp dokument

Knivsta-Trunsta 20-03-2021-Model.pdf, AERIAL.jpg, FRONT.jpg, NIGHT.jpg

Planbesked ansökan
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Summering
Vänligen läs igenom dina svar nedan och kontrollera att allt stämmer.

Planbesked ansökan
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Jessica Öhrn

Från: Jessica Öhrn
Skickat: den 10 augusti 2021 18:34
Till: Jessica Öhrn
Ämne: SV: Information om planbesked del av Trunsta 3:18

 

Från:   
Skickat: den 4 augusti 2021 22:45 
Till: Jessica Öhrn <Jessica.Ohrn@knivsta.se> 
Kopia:  
Ämne: Re: Information om planbesked del av Trunsta 3:18 
 
Hej Jessica, 
 
Yttrande över samhällsbyggnadskontorets bedömning angående vår planansökan för del 
av Trunsta 3:18. 
  
  
Vi anser att vårt planförslag är fullt möjligt att realisera. Det bärande argumentet i 
samhällsbyggnadskontorets bedömning synes vara att man inte kan 
ta produktiv jordbruksmark i anspråk för byggnation. Vi kan nu meddela att vi anmält till 
länsstyrelsen att vi kommer att ta jordbruksmarken i det tilltänkta planområdet ur produktion. 
Arrendatorn är uppsagd. Åkermarken kommer således inte att brukas alls framöver. Eftersom 
vi har tagit jordbruksmarken ur produktion och inte har några planer på att bruka marken 
framöver är den inte längre att betrakta som produktiv åkermark. Men även om 
den hadde varit det så är marken i fråga markerad som mark som kan exploateras i 
översiktsplanen. Det är som man konstaterar i översiktsplanen inte möjligt att genomföra 
utbyggnaden av Knivsta utan att ta viss åkermark i anspråk. 
  
Planområdet ligger inte som samhällsbyggnadskontoret angeri 
bedömningen ”mitt emellan den planerade exploateringen ivästra Knivsta och Alsike”, utan 
snarare i utkanten av Knivsta, ca 400 m från befintlig bebyggelse, dvs tätortsnära, 
och är därför inte renodlad landsbygd. På grannfastigheten Trunsta3:2 har det getts positivt 
planbesked för exploatering på åkermark med hänvisning till att det är tätortsnära, och det 
argumentet kan även användas på vår mark. Det är endast 1,35 km från Knivsta station till det 
tilltänkta planområdet. 
  
Man hänvisar även till att planområdet i kommunens översiktsplan är angett 
som ”Utvecklingsområde för bebyggelse – utveckling på sikt”. Översiktsplanen är dock inte på 
något sätt bindande för kommunen, och det har hänt oerhört mycket i Knivsta på de fyra år 
som gått sedan planen antogs. Vi kan exempelvis konstatera att fyrspårsavtalet med staten 
träffades efter att översiktsplanen antogs. Därmed har man från kommunens sida redan åtagit 
sig ett betydligt större bostadsbyggande än vad som var översiktsplanens huvudscenario. I och 
med att man nu måste hålla en betydligt högre takt på bostadsutvecklingen än vad 
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man visste om näröversiktsplanen antogs så är det inte orimligt att börja titta på områden för 
framtida utveckling redan nu, parallellt med förtätningen av Knivsta och Alsike. Speciellt de 
områden som ligger nära tätorterna.  
  
I planförslaget har vi den typ av bostäder, dvs enfamiljshus, som i stor utsträckning efterfrågas 
av de barnfamiljer som vill flytta till Knivsta. Att bygga denna typ av bostäder är ytkrävande, 
och det finns ett begränsat utrymme inom befintliga tätorter för denna typ av 
bebyggelse vilket är ännu en anledning att redan nu börja exploatera vår mark.  
  
VA-frågan måste naturligtvis adresseras, men det kan lika gärna göras i samband med en 
planprocess, och om vi förstått saken rätt så kommer avtalet angående Käppala kunna bli klart 
redan under hösten 2021 och då åstadkommer man en långsiktig lösning på Knivstas 
avloppsproblem. VA-kapaciteten måste ju lösas på det ena eller andra sättet. Om 
inte Käppala blir av måste Knivsta själva bygga ut det befintliga eller bygga ett nytt reningsverk 
oavsett om vårt planförslag blir verklighet eller inte. Vi kan inte se varför detta ska vara ett skäl 
till att säga nej till vårt planförslag. Med Käppalalösningen så löser man även en del av 
problemen med Knivstaån. Vi har också god erfarenhet från exploateringar på andra orter att 
på ett bra miljömässigt sätt hantera fördröjning och rening av dagvatten. 
  
Knivsta får om planen genomförs utöver ett bra tillskott påefterfrågade bostäder en mycket fin 
idrottshall med bland annat tennis- och padelbanor nära centrala Knivsta. Utan att det kostar 
kommunen något. Som det framgår i de illustrationer vi tagit fram har vi höga ambitioner med 
arkitekturen för både idrottshallen och bostäderna. Samtidigt som hållbart tänkande är en röd 
tråd i projektet både när det gäller val av material, energiförbrukning samt fördröjning och 
rening av dagvatten med exempelvis sedumtaket på idrottshallen. 
  
Tack vare vår pågående utbyggnad i Fullerö Hage norr om Uppsala så har vi även god 
erfarenhet av hur man på ett bra sätt genomför exploateringar nära tätort på helt obruten 
mark.Det är även en bra referens för oss som exploatör. Vi tar gärna emot en delegation från 
Knivsta för att visa Fullerö Hage-projektet och ser även fram emot en fortsatt konstruktiv 
dialogom vårt planförslag. 
  

 Med vänliga hälsningar 
  
 Urbanica AB 
  

 
VD 
Adress: Box: 1737, 75147 Uppsala                                       Webb: www.urbanica.se 
Besöksadress: Sysslomansgatan 25, 1tr                         
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Kommentar till skrivelsen Yttrande över 

samhällsbyggnadskontorets bedömning angående vår 

planansökan för del av Trunsta 3:18 

Att ta mark ur jordbruksproduktion påverkar inte bedömningen om huruvida 

jordbruksmarken är brukningsvärd. Med brukningsvärd jordbruksmark avses 

mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämplig 

för jordbruksproduktion. Marken som omfattas av ansökan anses enligt 

vägledande rättsfall som lämplig för jordbruksproduktion eftersom den har 

brukats i närtid. 

Ansökan om planbesked för Trunsta 3:2, som omnämns i skrivelsen, fick positivt 

planbesked år 2016 (KS 2016/375). Det är kring denna tid och tiden efter som 

flera vägledande avgöranden i enlighet med 3 kap. 4 § MB har meddelats. 

Markanvisningen (KS 2015/709) har löpt ut och ännu inte förnyats. I 

dialogversionen av stadutvecklingsstrategin, som är ute på remiss under år 2021, 

är fastigheten Trunsta 3:2 utpekad för bebyggelse som ska utvecklas efter år 2035. 

Behovet av bostäder i Knivsta kommun, både enfamiljshus eller flerfamiljshus, 

bör hanteras inom de områden som är prioriterade för utveckling. Genom att 

arbeta inom prioriterade utvecklingsområden kan underlag och utredningar som 

sätter området i ett sammanhang arbetas fram innan detaljplaneskedet inleds. På 

så vis uppnås en mer effektiv planprocess. Det ger även en tydlighet mot flera 

intressenter i kommunen, såsom VA-huvudman, medborgare och exploatörer. 

Det är inte lämpligt att påbörja för många detaljplaner innan 

avloppsreningskapaciteten är säkerställd eftersom detaljplanerna inte kommer 

kunna antas och planprocessen på så sätt riskerar blir utdragen och ineffektiv. Det 

finns många motiv till att försöka hålla en planprocess så kort och effektiv som 

möjligt. Ett av skälen är att förutsättningarna för att anta en detaljplan sannolikt 

förändras, exempelvis genom förändrad lagstiftning eller genom nya vägledande 

avgöranden, vilket medför att planhandlingar måste arbetas om. Utredningar blir 

snabbt utdaterade och enbart en liten förändring kan innebära att flera av 

handlingarna behöver arbetas om i grunden.  

Området och de höga ambitioner som presenteras bör utredas vidare i ett arbete 

med en ny översiktsplan i enlighet med gängse planeringsprocess. På så sätt 

kommer arbetet förhoppningsvis bli både mer givande, produktiv och 

(kostnads)effektiv, förhoppningsvis för både Knivsta kommun och sökanden.  
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Handläggare 
Ida Larsson 
Samordnare för integration och 
folkhälsa 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-16 

Diarienummer 
KS-2021/485 

   

 

Kommunstyrelsens 

Program för integration i Knivsta kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige antar program för integration i Knivsta kommun  

2. Programmet ska gälla från och med 1 november 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett lyckat integrationsarbete har ett stort positivt utfall på samhällsnivå är en viktig del i att 
lösa samhällsutmaningarna för att uppnå målen i Agenda 2030, inte minst mål 10 som har 
fokus på minskad ojämlikhet. För att främja integration i Knivsta kommun är det viktigt att det 
finns ett långsiktigt perspektiv och att det finns ett integrationsfrämjande angreppsätt i det 
kommunala uppdraget. Med bakgrund av detta har ett förslag till program för integration i 
Knivsta tagits fram. Syftet med programmets framtagande har varit att sammanfatta vilken 
önskvärd riktning och målsättning som eftersträvas. Programmet innefattar tre målområden 
med tillhörande mål och strategier. Kommunledningskontoret har berett frågan tillsammans 
med representanter från andra kontor och två referensgrupper som stöd. 
 
Bakgrund  
Knivsta har haft en av landets snabbaste befolkningsutveckling procentuellt sett och 
förutsättningarna idag och framåt är påtagligt annorlunda mot när kommunen var nybildad. 
Alla påverkas om ett växande samhälle leder till ökad segregation. Ett segregerat samhälle 
riskerar att inte hålla samman, vilket bland annat påverkar känslan av gemenskap, trygghet 
och tillit. Ett lyckat integrationsarbete har ett stort positivt utfall på samhällsnivå och är en 
förutsättning för ökad välfärd liksom social och ekonomisk hållbarhet. Framgångsrik 
integration är en viktig del i att lösa samhällsutmaningarna för att uppnå målen i Agenda 
2030, inte minst mål 10 som har fokus på minskad ojämlikhet. I delmål 10.2 står bland annat 
att man till år 2030 ska ”möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet”. Att nå detta mål är i sin tur 
direkt beroende av hur väl vi lyckas med att nå målen om en god hälsa och välbefinnande 
(mål 3), god utbildning för alla (mål 4) och anständiga arbetsvillkor för alla (mål 8). 
 
Integration berör alla verksamheter i kommunen och ett framgångsrikt integrationsarbete 
bygger på ömsesidighet; den enskilde behöver ha en vilja att integreras och Knivsta kommun 
behöver ge förutsättningar för detta. För att främja integration i Knivsta kommun är det viktigt 
att det finns ett långsiktigt perspektiv och att det finns ett tydligt integrationsfrämjande 
angreppsätt i det kommunala uppdraget, oavsett område.  
 
Med bakgrund av detta har ett förslag till program för integration i Knivsta tagits fram. Syftet 
med programmets framtagande har varit att sammanfatta vilken önskvärd riktning och 
målsättning som eftersträvas. Därtill vilka strategier kommunen behöver använda för att öka 
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förutsättningarna till en god integration. Målsättningar för integration är viktigt för att bibehålla 
engagemang och delaktighet samt belysa vilka områden som kommunen behöver arbeta 
mer med för att även i framtiden stärka kommunens utveckling. 
 
Programmet är en del av arbetet med att förverkliga “Vision 2025 Knivsta – där framtiden 
bor” och befästa Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Programmet 
går i linje med Knivsta kommuns policy för social hållbarhet och jämlik hälsa som är ett 
vägledande ramverk för ett socialt hållbart Knivsta.  
 
Programmets innehåll 
Programmet innefattar tre målområden; ökad social sammanhållning, ökad inkludering i 
arbete och studier samt ökade förutsättningar för jämlik hälsa. Målområdena innefattar tre 
mål och tillhörande strategier.  
 
I förslaget följs programmet upp årligen i kommunens verksamhetssystem för planering och 
uppföljning. Programmet kompletteras med en gemensam handlingsplan för integration.  
 
Beredning 
Kommunledningskontoret har berett frågan tillsammans med representanter från vård- och 
omsorgskontoret, utbildningskontoret, ekonomikontoret och kultur- och fritidskontoret i en 
arbetsgrupp. 
 
I arbetet har arbetsgruppen haft två referensgrupper som stöd. En referensgrupp med 
deltagare från det organiserade civilsamhället i Knivsta och en referensgrupp med deltagare 
från kommunen.  
  
Referensgrupperna har fått lämna synpunkter på programmet kontinuerligt under 
framtagandet. Flera av synpunkterna som har lämnats har handlat om att strategier och 
aktiviteter behöver konkretiseras i en handlingsplan för att nå målen i programmet. 
Synpunkterna har också handlat om vikten av att följa upp en sådan handlingsplan och 
likaså uppföljning av målen i programmet. Utifrån dessa synpunkter påbörjades ett arbete för 
att ta fram en gemensam handlingsplan i kommunens samverkansgrupp för integration 
under våren 2021.  
 
Arbetet med att ta fram programförslaget började i augusti 2020 och under hösten 2020 har 
den politiska majoritetens gruppledare fått möjlighet att lämna synpunkter på programmets 
målformuleringar. I juni 2021 fick kommundirektörens ledningsgrupp möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget och under augusti 2021 har programförslaget skickats ut till 
referensgruppen från civilsamhället och till den politiska majoriteten för möjlighet att inkomma 
med synpunkter. Några synpunkter föranledde mindre ändringar i förslaget, men merparten 
av kommentarerna berörde sådant som kan hanteras i arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för integration. Synpunkter och frågor kring hur programmet följs upp har 
också inkommit och medfört ändringar där kommunstyrelsen föreslås vara ansvarig för 
uppföljning då programmet rör sig över flera nämnder och ut i civilsamhället.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 
Förslag till program för integration i Knivsta kommun 2021-06-16 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén  

Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Programmet syftar till att tydliggöra målsättningar och strategier för integration i Knivsta 
kommun. Målen inkluderar nyanlända i alla åldrar, såväl barn som vuxna och äldre. Vissa 
delar är riktade till vuxna, men kan ha en indirekt bäring på barn. För att nå målen behöver 
barns perspektiv beaktas i allt integrationsfrämjande arbete.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Som underlag till programmet finns bland annat befolkningsundersökningen Liv och hälsa 
ung som ger kunskap om unga i länet och kommunen och är en arena för unga att få komma 
till tals i frågor som rör dem. Eleverna i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får där besvara 
frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de 
ser på framtiden - för dem själva och för världen i stort. I programmet har barns bästa 
beaktats genom ett fokus på strategier som syftar till delaktighet och inkludering i samhället 
samt trygghet och en god hälsa hos båda barn, vuxna och äldre vilket bidrar till en bra start i 
livet.  
 

 

 

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 
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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. 

Viktiga områden för ungdomars framtid som lyfts fram i undersökningar är utbildning och 
jobb, trygghet, fritidsaktiviteter och hälsa. Undersökningen Liv och hälsa ung visar också 
vikten av att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv då resultat visar att ungdomar med sämre 
livsvillkor mår sämre. Det gäller framförallt livsvillkor som skoltrivsel, framtidstro, 
socioekonomi, kön, sexuell läggning, tillit och trygghet.  
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Dokumenttyp:  Styrdokument 
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Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 
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1. Inledning 

Att möta demografiska utmaningar och verka för en stabil befolkningsutveckling 

är en av de viktigaste framtidsfrågorna som kommunen har att hantera. En viktig 

komponent för befolkningsutvecklingen är inflyttningen av invånare som kommer 

till Sverige och till Knivsta kommun som nyanlända.   

För att inflyttningen ska bli bestående och hållbar krävs att nya invånares 

kompetens, kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt. Det krävs också att 

barnens behov beaktas. Delaktighet, inkludering och egenmakt är avgörande 

faktorer för den enskildes upplevelse av Knivsta kommun och för målet om ett 

hållbart samhälle som främjar en god hälsa och som har fortsatt ekonomisk 

tillväxt. 

En utgångspunkt för Knivsta kommuns arbete med integration är de nationella 

målen för integrationsarbetet som innebär lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Detta innebär att alla 

nyanlända och övriga invandrande som kan behöva stöd av kommunen ska 

bemötas och behandlas som egna individer och inte som en homogen grupp. 

Samma inriktning gäller även internationellt där FN:s konvention om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter, barnkonventionen och Agenda 2030 är 

vägledande dokument. Integration är avgörande för att nå flera av målen i Agenda 

2030, inte minst mål 10 om minskad ojämlikhet och mål 8 om anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. På regional nivå är ” Regional 

utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län” kommunernas och 

Region Uppsalas gemensamma strategi. I en hållbart växande och nyskapande 

region för alla, ska invånarna kunna leva ett gott liv.  

Programmet är en del av arbetet med att förverkliga “Vision 2025 Knivsta – där 

framtiden bor” och befästa Knivsta som en föregångskommun för det hållbara 

samhället. Knivsta kommuns policy för social hållbarhet och jämlik hälsa är ett 

vägledande ramverk för ett socialt hållbart Knivsta som innebär ett öppet, 

inkluderande och jämlikt samhälle som visar aktning för alla människors 

värdighet och rättigheter.  

Programmet går i linje med kommunens styrmodell där en viktig princip är att 

verksamheterna arbetar med kommuninvånarens behov i fokus samt arbetar 

effektivt utifrån fastlagda processer. Organisatoriska gränser får inte komma i 

vägen för kommuninvånarens behov och kommunens utveckling.  

1.1 Vad är integration?  

Integration är en dynamisk process som innebär att människor inkluderas och blir 

en del i samhället med samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Integrationsprocessen sker både hos den enskilda individen och i samhället i stort 

vilket innebär att individen likaväl som kommunens verksamheter, föreningar, 



 § 151 Program för integration i Knivsta kommun - KS-2021/485-1 Program för integration i Knivsta kommun : Förslag till program för integration i Knivsta kommun 2021-09-01

 

 

3 (8) 

 

ideella organisationer och medborgare i lokalsamhället har ett gemensamt ansvar 

för en lyckad integration. Integration omfattar rätten att behålla sin kulturella 

särart och sin etniska identitet, men också en ömsesidig anpassning mellan 

människor. Integrationsprocessen sker i form av delaktighet i olika typer av 

sociala relationer i samhället så som arbetsliv, skola, fritid, föreningsliv, boende, 

utbildning, politiskt deltagande och tillgång till sociala nätverk.  

 

1.2 Syftet och mål med programmet 

För att främja integration i Knivsta kommun är det viktigt att det finns ett 

långsiktigt perspektiv och att det finns ett tydligt integrationsfrämjande 

angreppsätt i det kommunala uppdraget, oavsett område. I programmet för 

integration tydliggörs målen för integrationsarbetet i Knivsta kommun. 

Målsättningar för integration är viktigt för att bibehålla engagemang och 

delaktighet samt belysa vilka områden som kommunen behöver arbeta mer med 

för att även i framtiden stärka kommunens utveckling.  

Programmet för integration har som övergripande mål att Knivsta kommun ska 

verka för att främja individens förutsättningar och livsvillkor för en god hälsa och 

en tillvaro i egen försörjning och bidragande till ett hållbart Knivsta. Den primära 

målgruppen för programmet är nyanlända i Knivsta kommun, men kan också 

handla om andra grupper som är utrikes födda i behov av kommunens stöd.   

Programmet innehåller tre mål med strategier som ska vara vägledande för att 

främja integration i kommunen. Dessa mål ska genomsyra andra styrdokument i 

kommunen. 

Det är viktigt att barns perspektiv beaktas i det integrationsfrämjande arbetet. 

Målen inkluderar nyanlända i alla åldrar, såväl barn som vuxna och äldre. Vissa 

delar är riktade till vuxna, men kan ha en indirekt bäring på barn.  
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2. Mål  

 

2.1 Ökad social sammanhållning  

Kommunen skapar förutsättningar för ökad förståelse och kontakt mellan 

kommunens invånare.  

Kommunen ska: 

 Förebygga utanförskap genom inkluderande verksamheter och samarbeten 

i integrationsfrämjande syfte inom kommunen samt mellan kommunen 

och andra aktörer. 

 Främja nyanländas engagemang och deltagande i civilsamhället1.  

 Öka kunskap om människors olikheter och diskriminerande/exkluderande 

normer för att främja inkludering.   

 Medverka till socialt hållbar samhällsplanering.  

  

                                            
1 En arena, skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar 

tillsammans för gemensamma intressen.” Här ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande organisationer 

inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och trossamfund, men även nätverk samt andra former 

av engagemang. 
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2.2 Ökad inkludering i arbete och studier 

Kommunen främjar att olika typer av kompetenser tillvaratas och skapar 

förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet eller i studier och egen 

försörjning. 

Kommunen ska:  

 Vara drivande i myndighetsöverskridande samverkan för en snabb 

etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning för nyanlända. 

 Samverka med civilsamhället2 och näringslivet kring målgruppen 

nyanlända för ett ökat deltagande i arbetslivet eller i studier. 

 På olika sätt erbjuda språkträning i kommunen, till exempel 

språkpraktikplatser.  

 Erbjuda en likvärdig skolgång för alla. 

  

                                            
2 En arena, skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar 

tillsammans för gemensamma intressen.” Här ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande organisationer 

inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och trossamfund, men även nätverk samt andra former 

av engagemang 
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2.3 Ökade förutsättningar för jämlik hälsa 

Kommunen erbjuder tillgänglig service, stöd och hälsofrämjande utbildning för 

alla nyanlända invånare och skapar förutsättningar för individen att ta ansvar för 

sin hälsa.  

Kommunen ska:  

 Öka kunskapen om hälsofrämjande levnadsvanor hos nyanlända invånare. 

 Öka kunskapen om rättigheter, tillgängligt stöd, service, omsorg och 

hälso- och sjukvård hos nyanlända.  

 Öka förutsättningarna för nyanlända i kommunen att kunna delta i 

hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter på fritiden genom god 

tillgänglighet och ett gott utbud.  
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3. Uppföljning 

Programmet för integration och etablering följs upp årligen av kommunstyrelsen i 

kommunens verksamhetssystem för planering och uppföljning.  

Programmet kompletteras med en gemensam handlingsplan för integration som 

följs upp med indikatorer årsvis. Handlingsplanen beskriver ansvarsområden för 

respektive nämnd samt förvaltningens organisation och arbetsområden för 

integration. Knivsta har många aktörer som engagerar sig för integration och 

civilsamhället är viktiga för bygget av ett hållbart samhälle. Därför synliggör 

handlingsplanen också civilsamhällets insatser för integration. 

 

 

4. Termer, begrepp och definitioner  

Utrikes född 

En person som är född i ett annat land än Sverige.  

 

Asyl och Asylsökande 

Någon som tagit sig till Sverige och sökt skydd (asyl), men ännu inte fått slutligt 

svar på sin ansökan. En asylsökande kan beviljas uppehållstillstånd (enligt 

utlänningslagen) antingen på grund av flyktingskäl eller skyddsskäl. En 

asylsökande kan vara såväl barn som vuxen. 

Nyanländ  

I begreppet nyanländ inkluderas de som är mottagna i en kommun och har 

beviljats tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd för bosättning på grund av 

flyktingskäl eller andra skyddsskäl, genom att vara kvotflykting eller genom att 

vara asylsökande i Sverige, samt den som är anhörig till sådan person. En 

nyanländ person kan vara barn såväl som vuxen.  

Flykting innebär någon som flytt sitt land på grund av flyktingskäl, det vill säga i 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av: 

 etnicitet, 

 nationalitet, 

 religiös eller politisk uppfattning, 

 kön eller sexuell läggning eller, 

 annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

Kvotflykting innebär någon som efter beslut av Migrationsverket fått 

uppehållstillstånd genom FN:s flyktingorgan UNHCR utan att först fly till 

Sverige. Kallas även ”vidarebosättning”. Kommunplacering sker redan innan resa 

till Sverige.  
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Alternativt skyddsbehövande innebär att någon flytt sitt land och på grund av 

skyddsskäl sökt asyl i Sverige och vid ett återvändande skulle riskera: 

 dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan förnedrande behandling, 

 att skadas genom urskillningslöst våld i yttre eller inre väpnad konflikt. 

Benämningen nyanländ används ofta enbart under den period man har rätt till 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram, vanligtvis två år efter anvisning till en 

kommun. Inom skolan används benämningen nyanländ i 4 år och man ska ha 

påbörjat sin utbildning senare än höstterminens start det kalenderår då han eller 

hon fyller sju år. I detta program används benämningen nyanländ också för 

invånare som haft uppehållstillstånd längre tid än två år. Integrationsarbetet har 

inte en tidsgräns på samma sätt som etableringsperioden.  

Etableringsprogrammet 

Etableringsprogrammet omfattar nyanlända invandrare mellan 20–64 år med 

uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande samt deras 

anhöriga. Programmet samordnas av Arbetsförmedlingen. En etableringsplan ska 

alltid innehålla SFI, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering. 

Etableringsersättning erbjuds till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan 

och ersättningen betalas ut av Försäkringskassan. 

Civilsamhället 

Civilsamhället definieras som en arena, skild från staten, näringslivet och 

familjen, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 

gemensamma intressen. Här ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande 

organisationer inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och 

trossamfund, men även nätverk samt andra former av engagemang. 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-11 

Diarienummer 
KS-2021/516 

   

 

Kommunstyrelsen 

Remiss Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57), Fi2021/02516 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner remissyttrandet för SOU 2021:57. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är ombedd att lämna yttrande på SOU 2021:57 om folkbokföring, 
samordningsnummer och identitetsnummer. Utredningen föreslår vissa stärkta kontroller och 
införande av så kallade identitetsnummer. 
 
Bakgrund 
Utredningen föreslår bland annat stärkt kontroll genom besök av skatteverket eller personlig 
inställelse vid skatteverket. Det föreslås även att biometriska uppgifter ska lämnas vid flytt till 
Sverige samt utökat informationsutbyte mellan myndigheter.  

Utredaren föreslår även införande av ytterligare ett begrepp, identitetsnummer. Det 
nuvarande samordningsnumret kvarstår med åtgärder för ökad säkerhet där Skatteverket 
föreslås ansvara för kontrollen av identitetsuppgifter, bland annat ska uppgifter om ”säkra 
uppgifter” eller ”osäkra uppgifter” uppges i folkbokföringsdatabasen. 

Knivsta kommuns uppfattning att ökad kontroll och säkerhet samt utbyte av information 
mellan myndigheter är tydliga förbättringar. Att införa ytterligare en variant på 
”personnummer” så kallat identitetsnummer och förändringar i samordningsnummer riskerar 
att minska förståelsen för folk i allmänhet och ökar komplexiteten. Det förslag som föreslås 
torde dock inte vara ett problem att införa och administrera i kommunens olika 
verksamhetssystem. Kommunen har i övrigt inga invändningar till förslagen i utredningen. 

Remissen 
Remissen kan läsas på följande länk: https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-
av-sou-202157-om-folkbokforing-samordningsnummer-och-identitetsnummer/ 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-11 
Remissvar Fi2021_02516 Knivsta kommun 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Kommunen har ombetts att lämna yttrande på remissen om folkbokföring, 
samordningsnummer och identitetsnummer. Remissen och svaret bedöms inte påverka 
barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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YTTRANDE 

2021-07-07     Dnr. KS-2021/516 

 

 

 

 

 

Finansdepartementet 
Skatte- och tullavdelningen 
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och 
Tullfrågor 

103 33 Stockholm 

fi.registrator@regeringskansliet.se 

 

 

 

 

 

Remissvar - SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (Dnr. 

Fi2021/02516). 

Knivsta kommun översänder härmed sitt remissvar. 

 

Sammanfattning 

Knivsta kommun är inbjuden att lämna remisssvar på SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och 

identitetsnummer.  

 

Förslagen i utredningen är bland annat stärkt kontroll genom besök av skatteverket eller personlig inställelse vid 

skatteverket. Det föreslås även att biometriska uppgifter ska lämnas vid flytt till Sverige samt utökat 

informationsutbyte mellan myndigheter.  

 

Utredaren föreslår även införande av ytterligare ett begrepp, identitetsnummer. Det nuvarande 

samordningsnumret kvarstår med åtgärder för ökad säkerhet där Skatteverket föreslås ansvara för kontrollen av 

identitetsuppgifter, bland annat ska uppgifter om ”säkra uppgifter” eller ”osäkra uppgifter” uppges i 

folkbokföringsdatabasen. 

 

Knivsta kommuns uppfattning att ökad kontroll och säkerhet samt utbyte av information mellan myndigheter är 

tydliga förbättringar. Att införa ytterligare en variant på ”personnummer” så kallat identitetsnummer och 

förändringar i samordningsnummer riskerar att minska förståelsen för folk i allmänhet och ökar komplexiteten. 

Det förslag som föreslås torde dock inte vara ett problem att införa och administrera i kommunens olika 

verksamhetssystem. Kommunen har i övrigt inga invändningar till förslagen i utredningen. 

 

Beslut 

I detta ärende har kommunstyrelsen i Knivsta kommun beslutat. 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-15 

Diarienummer 
KS-2021/601 

   

 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om medel ur budgetposten "KS prioriterat" 

 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beviljar Ekonomikontorets ansökan om att avsätta 1 000 000 
kronor från KS prioriterade medel för utbyggnad av laddningsinfrastruktur vid 
kommunens arbetsplatser. 

2. Kommunstyrelsen beviljar Kultur- och fritidskontorets ansökan om 300 000 kronor 
från KS prioriterade medel för utveckling och lansering av en webb med 
evenemangskalender för Knivsta Centrum för Idrott och Kultur.  

3. Kommunstyrelsen beviljar Kommunledningskontorets ansökan om 400 000 kronor 
från KS prioriterade medel för utveckling av funktionaliteter i molntjänster.  

4. Kommunstyrelsen beviljar Kommunledningskontorets ansökan om 500 000 kronor 
från KS prioriterade medel till ”Bort med lösenorden!-projektet”. 

5. Kommunstyrelsen beviljar Kommunledningskontorets ansökan om 400 000 kronor 
från KS prioriterade medel för färdigställandet av MIM-projektet.  

6. Kommunstyrelsen beviljar Kommunledningskontorets ansökan om 175 000 kronor 
från KS prioriterade medel för licenskostnader för säkra digitala videomöten under 
sex månader.  

7. Kommunstyrelsen beviljar Kommunledningskontorets ansökan om 200 000 kronor 
från KS prioriterade medel för att genomföra projektet Digital mognad under 2021.  

8. Kommunstyrelsen beviljar Vård- och omsorgskontorets ansökan om 240 000 kronor 
från KS prioriterade medel för anlitande av en arkivkonsult. 
  

9. Kommunstyrelsen beviljar Samhällsbyggnads- och Kommunledningskontorets 
ansökan om 250 000 kronor från KS prioriterade medel för anlitande av arkivkonsult.  

10. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningskontorets ansökan om 500 000 kronor från KS 
prioriterade medel för att få två digitala klassrum, med förmåga till god när-, fjärr- och 
hybridundervisning. 

11. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningskontorets ansökan om 492 000 kronor från KS 
prioriterade medel för att investera i vegetariska färsformare.  

12. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningskontorets ansökan om 98 000 kronor från KS 
prioriterade medel för att investera i miljövänliga ugnsplåtar.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet berör flera ansökningar om medel från budgetposten kommunstyrelsens prioriterade 
medel 2021 för investeringar och utveckling av verksamheten från Innovationskontoret, 
Kultur- och fritidskontoret, Kommunledningskontoret, Utbildningskontoret  och Vård- och 
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omsorgskontoret. Totalt uppgår ansökningarna till ungefär 4,47 miljoner av de återstående 
6,06 miljonerna i KS prioriterat.  
 
Bakgrund 
I Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 samt skattesats 2021 fastställd av 
fullmäktige den 23 september 2021 (§ 82), avsattes 8 300 000 kronor i en särskild 
budgetpost kallad KS prioriterat under 2021. Enligt Ekonomikontoret fanns i september 2021 
fortfarande 6 085 000 kronor kvar. Av dessa ansöker nu kontoren om användning av  
4 465 000 kronor till olika investeringar. 
 
Ansökan om att avsätta 1 000 000 kronor för utbyggnad av laddningsinfrastruktur vid 
kommunens anläggningar (Ekonomikontoret) 
Knivsta kommun behöver fortsätta omställningen till ett fossilfritt samhälle och uppnå de 
globala målen. Genom att bygga ut infrastruktur för laddning av elbilar tar kommunen bort 
hinder i omställningen till ny teknik och ett fossilfritt samhälle. Tjänstebilar finns i dag i 
kommunhuset, Estrids gård, servicehuset och Centrum för Idrott och Kultur. Kommunhuset 
har laddplatser, men inte övriga anläggningar. För att möjliggöra laddplatser vid kommunen 
arbetsplatser behöver infrastruktur installeras. Förvaltningen bedömer att arbetet har en 
initial kostnad på 1 000 000 kronor för vilken medel nu söks från KS prioriterat.  
 
Ansökan om 500 000 kronor för att utveckla ett idéhanteringssystem 
(Innovationskontoret).  
I Knivsta kommuns arbete med att bli en organisation med stärkt innovationsförmåga behövs 
goda förutsättningar för medarbetare att föra fram de goda idéer som finns ute i 
organisationen. I dag genomförs innovationstävlingar, så kallade hackatons, för detta. 
Tävlingarna är dock bundna till specifika datum medan behovet att föra fram idéer finns året 
runt. Utanför hackaton krävs idag att idéerna lyfts via chefshierarkin eller genom befintliga 
kontakter i organisationen. Det innebär ett väldigt stort ansvar från den egna medarbetaren 
och den närmaste chefen i att hitta rätt vägar för det fortsatta arbetet.  
 
Ett sätt att bättre ta tillvara idéer är att införa ett idéhanteringssystem där alla medarbetare 
ges en plattform för att lyfta fram tankar och idéer som kan stärka organisationen. Via 
idéhanteringssystemet kan kontakter skapas mellan verksamheter med liknande tankar och 
behov och möjligheten att identifiera engagerade medarbetare och kompetens inom 
kommunen ökar.  
 
Ett idéhanteringssystem skapar värde genom att stärka enskilda medarbetares 
påverkansmöjligheter, ökad kompetensspridning samt ökade möjligheter för dessa idéer att 
på sikt skapa värde för organisationen.  
 
Ansökan om 240 000 kronor för en arkivkonsult (Vård- och omsorgskontoret)  
Vård- och omsorgskontoret är pilotverksamhet för e-arkivering. Först ut är stängda akter från 
kontorets förra verksamhetssystem. I samband med den piloten behövs även praktisk 
hantering av de fysiska pappersakterna. Dessutom behövs ett grundarbete avseende gallring 
och sortering av myndighetsenheternas arkiv för övrigt, om myndighetsområdet ska stå väl 
rustat för fortsatt digitalisering av arkivet framöver. Det är också något som måste ske innan 
myndighetsenheternas kommande flytt in till kommunhuset, då hela närarkivet ska flyttas. 
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Arkivkonsulten planeras att under 1,5 vecka att stödja verksamheterna med arkivkompetens i 
att ta fram nya rutiner för myndighetsområdet, inklusive gallring, rensning, komplettera 
informationshanteringsplanen med mera och under 4,5 veckor att stödja verksamheterna 
som praktisk resurs med gallring och flytt av akter till långtidsarkivering. Utifrån liknande 
upphandlingar räknas kostnaden vara ungefär 1000 kronor/timme, vilket ger en uppskattad 
total kostnad på ungefär 240 000 kronor. 
 
Ansökan om 250 000 kronor för en arkivkonsult (Samhällsbyggnads- och 
Kommunledningskontoret)  
Samhällsbyggnads- och Kommunledningskontoret har också behov av en arkivkonsult för att 
stödja verksamheten i övergången mot e-arkivering. Totalt beräknas behovet uppgå till en 
kostnad på 250 000 kronor för båda kontoren.   
 
Ansökan om 300 000 kronor för utveckling och lansering av en webb med 
evenemangskalender för Knivsta Centrum för Idrott och Kultur (Kultur- och 
fritidskontoret) 
Centrum för Idrott och Kultur (CIK) står inför att skala upp verksamhet och utbud. För att 
möta kraven på effektivitet, kvalitet och lönsamhet krävs en relevant webbplats som 
innehåller evenemangskalender i syfte att synliggöra Knivstas kultur- och fritidsutbud. 
 
Nuvarande webbplats för CIK är den projektwebb som togs fram under byggtiden i syfte att 
beskriva och informera om byggprocessen. Sedan öppningen av CIK har evenemang och 
aktiviteter bedrivits i liten skala med anledning av pandemin. Webbplatsen har räckt till 
kommunikation till föreningslivet och invånare när verksamheten pågått i mindre omfattning 
men när samhället öppnar upp allt mer utökas utbudet på publika evenemang, 
föreningslivets aktiviteter och spontana besök.  
 
Den nuvarande webbplatsen har inte möjlighet att möta de större kraven på kommunikation, 
marknadsföring och information som följer av den ökade verksamheten. Exempelvis saknas 
exponeringsmöjligheter och evenemangskalender, vilket begränsar möjligheten till synlighet 
för Knivstas samtliga aktörer inom kultur- och fritidsområdet. En webb som fullt ut svarar mot 
verksamhetens behov och externa aktörers krav medför minskade kostnader för 
administration och service, samt för marknadsföringsmaterial såsom annonser och affischer. 
En evenemangskalender innebär också minskade kostnader och effektivisering vid 
bokningar och biljettförsäljning. Ökad synlighet på webb och evenemangskalender för 
kommunal verksamhet, föreningsliv och civilsamhälle ger också goda möjligheter till ökade 
intäkter. 
 
Ansökan om 400 000 kronor för utveckling av funktionaliteter i molntjänsterna Teams 
och SharePoint (Kommunledningskontoret)  
Förvaltningen vill utveckla funktionalitetenen i Teams och SharePoint genom att göra en 
genomlysning av vår Microsoftmiljö för att säkerställa att vi har en ändamålsenlig 
säkerhet. Målet är att koppla på Multifaktorautentisering (MFA), det vill säga en tjänst som 
ger ett utökat skydd vid inloggning för all administrativ personal. Detta på grund av den stora 
hotbilden som finns mot molntjänster idag. 
För att underlätta för användarna och förvaltningen av digitala arbetsmiljön önskar 
förvaltningen också sätta upp en komponent som via formulär automatiserar skapandet 
av team åt oss och implementera processen för förvaltning och efterlevnad.   
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En uppskattad kostnad för detta är ca 100 000 kronor för komponenten, en engångskostnad 
och sedan cirka 100–150 timmar för att sätta upp allt, inklusive kompetensöverföring. Totalt 
beräknas automatiseringen kosta 300 000 kronor och ytterligare 100 000 för införande av 
MFA. De totala kostnaderna för projektet landar på 400 000 kronor. 
 
Ansökan om 500 000 kronor för ”Bort med lösenorden!-projektet” 
(Kommunledningskontoret) 
Vi ser ett stort behov av att jobba vidare med frågan om att ta bort alla olika lösenord för våra 
användare. Olika grupperingar är olika hårt drabbade, inte minst chefer som behöver vara 
inne i många olika datorsystem. För att uppnå en säker och effektiv lösenordshantering 
behöver lösningen integreras med befintlig It-infrastruktur. Projektet  att ta bort lösenorden 
uppskattas kosta 500 000 kronor.  
  
Ansökan om 400 000 kronor för att färdigställa MIM-projektet 
(Kommunledningskontoret) 
Kommunen arbetar med ett projekt för att automatisera skapandet av användarkonton i ADt i 
kommunens HR-system. För att färdigställa projektet under 2021 för kommunens räkning 
uppskattar förvaltningen att det krävs 300–400 arbetstimmar, vilket motsvarar ungefär 
400 000 kronor i konsultkostnader. Övriga kostnader i form av arbetstid från It-centrums 
projektledare ingår i kommunens medlemsavgift. Det kommer även innebära viss arbetstid 
internt i Knivsta från HR för att ta fram vilken metadata vi ska ha för att få en standardisering 
av benämningar och en uppdaterad, kvalitetssäkrad process för hur vi lägger upp nya 
användare.  
 
Ansökan om 175 000 kronor för licenskostnader för säkra digitala videomöten under 
sex månader (Kommunledningskontoret) 
Omställningen till digitala videomöten ställer krav på säker hantering av känslig och/eller 
sekretessbelagd information. Inte minst är behovet av säkra videotjänster stor inom 
Utbildnings- och Vård- och omsorgskontoren. Knivsta kommun har därför skaffat licenser till 
en tjänst för säkra digitala videomöten som uppfyller verksamheternas höga säkerhetskrav. 
 
För att verksamheterna smidigt, under innevarande år ska komma igång med den nya 
tjänsten för säkra digitala videomöten, föreslås kostnaden för licenserna under det 
första halvåret tas inom ramen för KS-prioriterade medel. Licenserna 
kostar 2180kr/användare och år eller 182kr/månad. Totalt uppskattas det behövas omkring 
160 användare. Det innebär en totalkostnad på ungefär 175 000 konor för ett halvår.   
 
Ansökan om 200 000 kronor för att genomföra projektet Digital mognad 
(Kommunledningskontoret)  
För att kunna genomföra projektet digital mognad, där Knivsta kommun idag deltar, och som 
drivs via SKR och Adda kompetens i samverkan med Göteborgs universitet ser vi att vi 
skulle behöva ytterligare resurser för att stötta verksamheterna i analys och genomförande 
av aktiviteter. Projektet pågår 2021-2022 och vi ser behov av en resurs under hela perioden.  
För 2021 år ser vi att behovet är 200 000 kronor.  
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Ansökan om 500 000 kronor för att skapa pilotklassrum för när-, fjärr- och 
hybridundervisning med hög kvalitet. (Utbildningskontoret) 
Utbildningskontoret har undersökt möjligheten att skapa digitala klassrum som höjer 
kvaliteten för samtliga deltagare (vid behov av när-, fjärr- eller hybridundervisning). 
Investeringskostnaden är 250 000 kronor per klassrum. I ett första skede ansöker 
utbildningsförvaltningen om 500 000 kronor för att i ett första steg installera två klassrum för 
att undersöka hur väl morgondagens klassrum skulle fungera.  

 
Ansökan om 492 000 kronor för att köpa färsformare till kommunens storkök 
(Utbildningskontoret) 
Industritillverkade vegetariska produkter är relativt dyra och innehåller ofta fler tillsatser som 
socker. Vid egentillverkning av vegetariska färsrätter skulle en besparing av 
livsmedelskostnaden på ungefär 580 000 kronor per läsår vara aktuell. Dessutom innehåller 
hemlagat inga tillsatser och möjligheterna att minska matsvinn minskar.  
 
Att välja mer växtbaserade råvaror helt eller delvis vid tillagning av måltider stämmer väl 
överens med globala miljömål. Industritillverkade biffar av nöt och kyckling är billigt och svårt 
att konkurrera med. Med färsformare kan råvaror avropas från lokala producenter via DIS 
(Dynamiskt inköpssystemet) vilket har en mycket hög kvalitet till skillnad från köttet i 
industritillverkade produkter generellt och till ungefär samma pris som industritillverkade 
biffar. Det blir då en mycket lägre miljöpåverkan med noll tillsatser då köttet levereras direkt 
till kommunens kök från slakteriet och går under devisen hemlagat enligt gällande kostpolicy.  
 
Ur beredskapsperspektiv kan det vara klokt att säkra en egen tillverkning då industriella 
underhållsfunktioner – kedjor kan bli utsatta/utslagna vid händelse.  
Utbildningskontoret har tagit in en offert för ett helt system till fem kök som uppgår till 
492 600 kronor (exklusive moms). Maskinernas livslängd beräknas vara tio år vilket ger stora 
möjligheter till kostnadsbesparingar på sikt. 
 
Ansökan om 98 000 kronor för att köpa miljö- och energibesparande ugnsplåtar 
(Utbildningskontoret) 
Utbildningskontoret har tagit in offerter för inköp av ugnsplåtar tillverkade av återvunnet 
aluminium. Plåtarna är PFAS-fria och har en keramisk beläggning som gör att 
tillagningstiden minskar med 40%. Plåten har en lång livscykel och ytan kan återbeläggas vid 
behov istället för att köpa nya.  
 
Ytan gör att maten inte bränner fast. Det innebär att all mat används och manuell rengöring 
inte blir aktuell. Arbetstiden vid diskmaskinen beräknas minska med 30 minuter per kök de 
dagar plåtarna används. Den totala kostnaden i arbetstid minskar med ca 135 tkr per läsår. 
Ur arbetsmiljöhänseende innebär den minskade manuella diskningen mindre slitage på 
axlar. Arbetet i storkök är både tungt och stressigt så varje moment som underlättar är extra 
välkommet. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Av KS prioriterade medel i september 2021 återstod 6 085 000 kronor. Ansökningarna ovan 
uppgår till totalt 4 465 000 kronor. Flera av investeringarna beräknas minska kostnaderna för 
verksamheten i framtiden genom effektiviseringar både av energi och av tid.   
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är inte gjord enligt checklista. Ärendet är för omfattande och tillkom 
för sent för att en bedömning ska ha kunnat genomföras.  
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-15 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 

 

  



 § 153 Ansökan om medel ur budgetposten "KS prioriterat" - KS-2021/601-2 Ansökan om medel ur budgetposten "KS prioriterat" : Ansökan om medel ur budgetposten "KS prioriterat"

Sida 7 av 7 

 
 

 

  

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

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 
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 Ordförandeförslag 
2021-09-10 

Diarienummer 
KS-2021/455 

   

 

Kommunstyrelsen  

Regler för föreningsbidrag inom det sociala området 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen skickar tillbaka ärendet till socialnämnden för behandling och beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Av 2 kap. 1 § KL följer att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse, 
vilket har ansetts innebära att kommunen även får lämna bidrag till föreningar om 
föreningsverksamheten syftar till att uppfylla ett allmänintresse. Socialnämnden har bett 
kommunstyrelsen att anta regler för föreningsbidrag på det sociala området, vilket är bidrag 
som socialnämnden beslutar om.  

Förutsättningar för kommunala föreningsbidrag 
Av 2 kap. 1 § KL följer att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse, 
vilket har ansetts innebära att kommunen även får lämna bidrag till föreningar om 
föreningsverksamheten syftar till att uppfylla ett allmänintresse. Kommunen är också skyldig 
att följa likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § KL vilket innebär att kommunmedlemmarna ska 
behandlas lika. Bidrag till föreningslivet har i rättspraxis inte ansetts stå i strid med 
likställighetsprincipen om föreningen som mottar bidraget är öppen för alla intresserade på 
lika villkor. 

Ansvaret att fördela kommunala föreningsbidrag 
I reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Knivsta kommun har 
kommunfullmäktige inrättat nämnderna och fördelat de kommunala åtagandena mellan dem. 

Kommunstyrelsen har en i huvudsak övergripande strategisk och samordnande roll i 
kommunen, med tillägget att styrelsen även är huvudman för kommunens kultur- och 
fritidsverksamheter. Det framgår av § 16 i reglementet att kommunstyrelsen ansvarar särskilt 
för bland annat “föreningsstöd och -bidrag samt övrig fritidsverksamhet, kulturskolan, 
fritidsgårdar och ungdomsverksamheten, i den mån ansvaret inte överlåtits på en annan 
nämnd”. Skrivningar om föreningsstöd och föreningsbidrag förekommer inte på andra ställen 
i reglementet. 

Socialnämndens verksamhetsområde framgår av § 45 i reglementet, där det står att 
nämnden leder och ansvarar för verksamheten inom: 

 arbetsmarknadsfrågorna 

 individ- och familjeomsorgen 

 äldreomsorgen 

 den kommunala hälso- och sjukvården 

 omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

 verksamheten för flyktingmottagande 

 åtgärder för arbetslösa 
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 färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Tidigare beslut och praxis 
Socialnämnden har nyligen beslutat ett regelverk för hur den lämnar bidrag genom Regler för 
bidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer (Socialnämndens beslut 2021-05-
27, § 46, dnr SN-2021/124). Nämnden har vid flera tillfällen lämnat bidrag till organisationer 
med anknytning till sitt verksamhetsområde. 

Tolkning av reglementet och ansvarsfördelningen 
Den skrivning om föreningsbidrag som finns i dag i reglementet syftar på de bidrag som 
kommunstyrelsen lämnar i egenskap av verksamhetsnämnd på kultur- och fritidsområdet, 
vilket framgår av det språkliga sammanhang där föreningsbidragen nämns. Formuleringen i 
reglementet hindrar inte att varje nämnd, inom sina ekonomiska ramar och om det i övrigt är 
tillåtet, får besluta om föreningsbidrag inom sitt verksamhetsområde. 

Motivering till beslutet 
Om kommunstyrelsen skulle besluta om föreningsbidrag eller regler för föreningsbidrag för 
verksamheter som enligt reglementet hör hemma inom en annan nämnds område skulle det 
rucka på den ansvarsfördelning mellan nämnderna som fullmäktige har beslutat om. Det får 
även antas att den nämnd som arbetar närmast medborgarna inom den aktuella 
föreningsverksamheten också har de bästa förutsättningarna att dels formulera villkor och 
utformning för föreningsbidrag, dels bedöma vilken samhällsnytta de aktuella föreningarnas 
verksamhet har haft och kan väntas ha. 

Om det inte finns skäl för det, såsom att kommunstyrelsen antar en samordnande funktion 
för ett tvärsektionellt samarbete mellan civilsamhället och flera kommunala nämnder, är 
ansvaret för beslut om föreningsbidrag knutet till respektive nämnds verksamhetsområde. 

Av dessa skäl ska ärendet överlämnas till socialnämnden för fortsatt behandling och beslut. 

 

 

 

 

Klas Bergström (M) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2021-09-10 
Tjänsteutlåtande 2021-08-04  
Socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2021-04-29 
Regler för föreningsbidrag 2021-05-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Socialchef 
Handläggare 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-04 

Diarienummer 
KS-2021/455 

   

 

Kommunstyrelsen 

Regler för föreningsbidrag inom det sociala området 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar ”Regler för föreningsbidrag ideella föreningar, stiftelser och 
organisationer inom det sociala området. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för föreningsbidrag har tagits fram för förenkla ansökning och handläggning samt 
att tydliggöra vilka föreningar och verksamheter som kan vara aktuella för bidrag från 
socialnämnden. Hänvisar till socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 och tjänsteutlåtande 
2021-04-29 – Regler för föreningsbidrag, samt bilaga Regler för föreningsbidrag 2021-05-27. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna bidragsregler innebär inte i sig några ekonomiska konsekvenser för 
socialnämnden, men ger ett ramverk att hantera ärendena. Socialnämnden kommer att fatta 
beslut om varje enskild ansökan och prövar då de ekonomiska konsekvenserna utifrån 
nämndens ekonomiska förutsättningar. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-04 – Regler för föreningsbidrag inom det sociala området 
Socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 – Regler för föreningsbidrag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 – Regler för föreningsbidrag 
Regler för föreningsbidrag 2021-05-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommundirektör 
Socialchef  
Ekonomichef 
Kvalitets och utvecklingschef  
Områdeschefer, VOK  
Socialt ansvarig socionom  
Förvaltningsekonom  
Administrativ chef, VOK  
 

 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet gäller beslut om regler till ideella föreningar. I nästa led kan det att förening ansöker 
om bidrag för att tex kunna ge stöd till barn. Då kan beslutet komma att påverka barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (16)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46   Dnr: SN-2021/124 
 

Regler för föreningsbidrag  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget om regler för föreningsbidrag till 
ideella föreningar, stiftelser och organisationer inom det sociala området, med ändringarna 
att bedömningspunkten om att tänka nytt kring hur man kan hantera olika typer av 
samhällsbehov tas bort, samt att meningen ”Vi förutsätter också att alkohol och droger ej 
nyttjas i anslutning till föreningens verksamhet” läggs till. 

Yrkanden 
Fredrik Rosenbecker (V) yrkar, med bifall från Britt-Louise Gunnar (S), Sten Arnekrans (M) 
och Kerstin Eskhult (C), att bedömningspunkten att tänka nytt kring hur man kan hantera 
olika typer av samhällsbehov tas bort.  
 
Lotta Wiström (L) yrkar, med bifall från Britt-Louise Gunnar (S), Fredrik Rosenbecker (V), 
Sten Arnekrans (M), Kerstin Eskhult (C) och Monica Lövgren (SD), att meningen ”Vi 
förutsätter också att alkohol och droger ej nyttjas i anslutning till föreningens verksamhet” 
läggs till i reglerna. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut tillsammans med ändringarna att bedömningspunkten om 
att tänka nytt tas bort samt att meningen ”Vi förutsätter också att alkohol och droger ej nyttjas 
i anslutning till föreningens verksamhet” läggs till mot avslag, och finner att nämnden bifaller 
förslaget samt ändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för föreningsbidrag har tagits fram för att förenkla ansökning och handläggning 
samt att tydliggöra vilka föreningar och verksamheter som kan vara aktuella för bidrag från 
socialnämnden. 
 
Reglerna kommer att kompletteras med rutiner och målet är att ansökningarna från och med 
2022 kan göras och hanteras genom den e-tjänst kommunen har för att hantera 
föreningsbidrag inom Kultur- och fritidskontoret. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 
Regler för bidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer inom det sociala området 
– förslag 2021-05-03 
 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom, och Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

Comfact Signature Referensnummer: 14803SE
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  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (16)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschefer, VOK 
Socialt ansvarig socionom 
Ekonomikontoret 
Förvaltningsekonom 
Administrativ chef, VOK 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 14803SE
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig samordnare 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-29 

Diarienummer 
SN-2021/124 

   

 

Socialnämnden 

Regler för föreningsbidrag 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget om regler för föreningsbidrag till 
ideella föreningar, stiftelser och organisationer inom det sociala området. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för föreningsbidrag har tagits fram för förenkla ansökning och handläggning samt 
att tydliggöra vilka föreningar och verksamheter som kan vara aktuella för bidrag från 
socialnämnden. 
 
Reglerna kommer att kompletteras med rutiner och målet är att ansökningarna från och med 
2022 kan göras och hanteras genom den e-tjänst kommunen har för att hantera förenings-
bidrag inom Kultur- och fritidskontoret. 
 
Bakgrund 
Ideella föreningar, organisationer som verkar inom det sociala området är en viktig aktör 
inom välfärdsutvecklingen, kan stärka demokrati och öka delaktighet och minska utanför-
skap. De är ett viktigt komplement till de insatser som görs av skola, socialtjänst och andra 
myndigheter. 
 
Med förening menas här ideell förening, stiftelse, organisation eller samfund, som inte är 
vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär. 
 
Stöd till social förening kan ges till förening som har som främsta syfte att stödja människor 
som är i behov av samhällets stöd. Därutöver kan föreningen verka för ökat engagemang i 
sociala frågor, förbättrad folkhälsa, minska utsatthet, förtryck och våld i samhället, öka 
integration och acceptans för olika grupper i samhället. 
 
Det kan till exempel vara att driva träffpunkt, genomföra fritidsaktiviteter, ge utbildning och 
information eller ge stöd till anhöriga. Det kan gälla både löpande verksamhet, kurser eller 
särskilda aktiviteter och arrangemang. 
 
Föreningsbidraget är ett engångsstöd. Ansökan kan göras därefter för ny aktivitet eller 
period. 
 
Socialnämnden har sedan tidigare hanterat ansökningar från föreningar och beviljat bidrag. 
Utöver ” Regler för tillfälligt föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller 18 år 
under pågående asylprocess” KS-2018/517 har det dock saknats regler och rutiner för 
hanteringen. Knivsta kommun har Regler för föreningsbidrag inom Kultur- och Fritidsnämn-
dens område, KS-2019/389, för barn-, unga-, pensionärsföreningar och kulturarrangemang. 
De föreslagna reglerna är i linje med de som är framtagna för kultur- och fritidsnämnden, 
men anpassade för socialnämndens område”.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna bidragsregler innebär inte i sig några ekonomiska konsekvenser för socialnämn-
den, men ger ett ramverk att hantera ärendena. Socialnämnden kommer att fatta beslut om 
varje enskild ansökan och prövar då de ekonomiska konsekvenserna utifrån nämndens 
ekonomiska förutsättningar. Framöver är det lämpligt att avsätta en summa i årsbudgeten för 
föreningsbidrag. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 
Regler för bidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschefer, VOK 
Socialt ansvarig socionom 
Ekonomikontoret 
Förvaltningsekonom 
Administrativ chef, VOK 
 
 
 
 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet gäller beslut om regler till ideella föreningar. I nästa led kan det att förening ansöker 
om bidrag för att tex kunna ge stöd till barn. Då kan beslutet komma att påverka barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Regler för bidrag till ideella föreningar, 
stiftelser och organisationer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dokumenttyp: Regler 
Diarienummer: SN-2021/124 
Beslutande nämnd: Socialnämnden 
Beslutsdatum: 2021-05-27 
Giltighetstid: 2021-05-27 

Dokumentansvarig: Socialchef 
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Föreningsbidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer  
Stöd till social förening kan ges till förening som har som främsta syfte att stödja 

människor som är i behov av samhällets stöd. Verka för ökat engagemang i 

sociala frågor, förbättrad folkhälsa, minska utsatthet, förtryck och våld i sam-

hället, öka integration och acceptans för olika grupper i samhället. Stödet finns för 

verksamhet till barn och unga, vuxna under 65 år och för verksamhet till personer 

över 65 år. 

Det kan till exempel vara att driva träffpunkt, genomföra fritidsaktiviteter, ge 

utbildning och information eller ge stöd till anhöriga. Det kan gälla både löpande 

verksamhet, kurser eller särskilda aktiviteter och arrangemang. Föreningsbidraget 

är ett engångsstöd. Ansökan kan göras därefter för ny aktivitet eller period. 

 

För att beviljas bidrag förutsätts att alkohol och droger inte nyttjas i anslutning till 

föreningens verksamhet. 

Med förening menas här ideell förening, stiftelse, organisation eller samfund, som 

inte är vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär. 

 

Bedömning av ansökan  
Vid bedömningen av ansökningar utgår Socialnämnden från att den totala fördel-

ningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och tillgängligt 

utbud, för så många som möjligt. 

 

Föreningen måste uppfylla dessa krav för att kunna söka stödet: 
 Föreningen är demokratiskt uppbyggd. 

 Föreningen får inte vara vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär, till 

exempel vara en ideell förening eller stiftelse. 

 Den verksamhet föreningen söker bidrag för ska i huvudsak rikta sig till 

invånare i Knivsta kommun. 

 Föreningens verksamhet ska bygga på principen om alla människors lika 

värde. Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma. 

 Föreningens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer 

och/eller gällande lagstiftning. 

 All verksamhet ska vara drogfri och föreningen får inte bedriva 

verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger. 

 Föreningens ekonomi och bokföring ska följa bokföringslagens krav. 

Ekonomi och bokföring ska granskas av en revisor som är fristående från 

föreningens styrelse. Föreningen får inte ha skulder till en statlig 

myndighet. 

 Föreningen ska ha beredskap för att löpande kunna föra en dialog med 

kommunen och socialnämnden om den verksamhet man fått bidrag för. 
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Socialnämnden gör en bedömning av alla föreningar som söker stöd. 
Bedömning utgår från att föreningen 

 Bedriver en verksamhet som är till nytta inom verksamhetsområdet eller 

som kompletterar nämndens egen verksamhet 

 Har en verksamhet som harmonierar med nämndens mål och 

inriktningsdokument 

 Har en verksamhet som håller en hög kvalitet 

 

Stödets storlek 
Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje förenings verksamhet. Det finns 

inga fastslagna max- eller minimibelopp. 

 

Återbetalning av bidrag och avstängning 
Socialnämnden har rätt att stoppa bidrag till förening om: 

Bidrag används i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än som 

uppgivits i ansökan. 

 

Föreningen eller verksamheten avviker från villkoren i de allmänna förutsättnin-

garna. Vid bedrägligt lämnade uppgifter kan polisanmälan göras om nämnden så 

beslutar. 

 

Ansökan och information 
Ansökan om görs alltid före projektets eller aktivitetens genomförande. För sent 

inkommen ansökan behandlas inte. Föreningen kan söka bidrag för nästkomman-

de ett- eller treårsperiod. Det går inte att söka bidrag retroaktivt. 

 Ansökan lämnas in via e-tjänst, E-serve, som finns på kommunens 

hemsida. 

 Ansökan senast sista mars och sista september 

 Under april respektive oktober bereds ansökan för beslut 

 Komplettering kan krävas 

 Beslut tas i maj respektive november socialnämnd 

 Vid beviljad ansökan görs utbetalning inom en månad från beslut. Beslut 

kan tas om deltutbetalningar.  
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Ansökan ska innehålla: 

 Syfte och mål 

 Tidsram som ansökan avser 

 Beskrivning av målgrupp 

 Beskrivning av de viktigaste momenten och eller aktiviteterna 

 Beskrivning av metod/arbetssätt  

 Beskrivning av arbete med integrations- mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsfrågor 

 Beskrivning av hur verksamheten ska följas upp och redovisas till nämnd 

 Budget 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Stadgar 

 Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 

 Verksamhetsberättelse (från föregående år) 

 Bokslut (från föregående år) 

 Revisionsberättelse (från föregående år) 

 Verksamhetsplan med styrelseförteckning 

 Föreningens organisationsnummer 

 Föreningens kontonummer för eventuell utbetalning 

Redovisning 
Redovisning ska göras skriftligt av hur bidraget har använts. Lämnas in inom två 

månader från slutdatum för den tidsram som ansökan och det beviljade förenings-

stödet avser. 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-17 

Diarienummer 
KS-2021/567 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2022 

 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott sammanträder år 2022 den 10 januari, 14 

februari, 14 mars, 4 april, 9 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 28 november.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder år 2022 den 12 januari,16 februari, 16 
mars, 6 april, 11 maj, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 30 november.  

3. Utskotten får ställa in sammanträden eller sammanträda vid andra tillfällen om det finns 
behov av detta. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott ska kommunstyrelsen bestämma 
utskottens sammanträdestider inför varje år. 

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

Planen följer samma struktur som planeringen för år 2020. 

Kultur- och fritidsutskottet sammanträder normalt på måndagar och arbetsutskottet på 
onsdagar. Undantag har gjorts när t.ex. helgdagar infaller på måndagar. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-17 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
 

 
 
 
 
 
Åsa Franzén 
Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

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

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov. 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

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

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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