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Sammanträde med kommunstyrelsen 

Tid: Måndag den 27 april 2020, kl 13:00  
Plats: Kvallsta, Kommunhuset, samt på distans - se separat information. 
 
Slutet sammanträde 

Sammanträdet är slutet.  
 
 
Ordförande: Peter Evansson (S) 
Sekreterare: Siobhán Górny  
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 Föredragningslista  Dnr 

1.  Upprop   

2.  Justering   

3.  Godkännande av dagordning   

4.  Anmälan av delegationsbeslut 

 Lista 2020-03-17–2020-04-17 

 Lista delegationsbeslut lokalförsörjning, mars 2020 

 Lista HR-beslut mars 2020 (ej utsänd)  

 Ordförandebeslut 2020-04-07 om insats för att stötta drabbat näringsliv 
och nå effekt som personalvård (KS-2020/303)  

5.  Övriga anmälningsärenden 

 Bygg- och miljönämnden, § 227, 2020-03-25, Ekonomisk uppföljning 
februari 

 Socialnämndens beslut § 40 2020-03-26 - Uppdrag lokalprogram för 
gruppbostad enligt LSS 

 Socialnämndens beslut § 44 2020-03-26 - Ekonomisk uppföljning per 
februari för socialnämnden 2020 

 UN § 17, 2020-03-10, Uppföljning statsbidrag 

 UN § 18 2020-03-10, Månadsuppföljning februari 

 UN § 21, 2020-03-10, Lokalförsörjningsplan förskola och skola  

6.  Informationsärenden 

a) Information om den ekonomiska prognosen  
b) Information om detaljplan för kvarterat Segerdal 
c) information om Mosaik och första hackatonet 
d) Information från Kommunfastigheter om 

upphandlingen av idrottshall i Alsike 
e) Information om heltid som norm 
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 Beslutsärenden   

7.  Planbesked för nytt logistikområde inom 
fastigheterna Brunnby 5:1, Brunnby 6:4 och 
Brunnby 11:1 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.  

KS-2019/871 

8.  Planbesked för del av fastighet Nor S:1 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 
Ärendet föredras på sammanträdet.  

KS-2019/928 

9.  Svar på motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - 
Mer trygghet inom hemtjänsten 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 

KS-2019/828 

10.  Justering av kommunens budget 2020 samt 
finansiering av hyreskostnader för socialnämndens 
nya LSS-boende 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 

KS-2020/256 

11.  Ansökan från utbildningsnämnden om medel för 
uteblivna statsbidrag 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/257 

12.  Deltagande i samordnade 
försäkringsupphandlingar 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/211 

13.  Synpunkter på föreslagen driftsbudget för 
kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/260 

14.  Startbeslut Högåsskolan, omställning av lokaler 
från förskola till skola 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/280 
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15.  Höjd prioritet för Knivsta kommun inom tidplanen 
för vårdcentrumsutvecklingen, Effektiv och nära 
vård 2030 
Ärendet är inte berett av arbetsutskottet.  

KS-2020/327 

16.  Godkännande i efterhand av yttrande till 
förvaltningsrätten gällande överklagande av KF § 
126 2019-11-20 Anmälan av gruppledare, 
laglighetsprövning, mål nr 8049-19 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2019/945 

17.  Svar på revisionsrapport - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen avseende 
verksamhetslokaler 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/79 

18.  Trygghetspaket - rapport 1 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/229 

 
 



Lista ‐ Kommunstyrelsens diarieförda delegationsbeslut 2020‐03‐17–2020‐04‐17 
Datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2020‐03‐25 KS‐2020/267‐1 Delegationsbeslut. Uppsägning av hyreskontrakt 
602 för villkorsändring, Citronens förskola, 

Eva Mårtensson KS‐2020/267 Uppsägning av 
hyreskontrakt 602 för 

2020‐03‐26 KS‐2019/945‐9 Svar till Förvaltningsrätten i Uppsala, 
Överklagande av KF § 126 2019‐11‐20 Anmälan 
av gruppledare, laglighetsprövning, mål nr 8049‐

Isak Bergdahl KS‐2019/945 Överklagande av 
KF § 126 2019‐11‐20 Anmälan 
av gruppledare, 

2020‐03‐27 KS‐2019/945‐10 Delegationsbeslut och yttrande gällande 
överklagande av KF § 126 2019‐11‐20, anmälan 
av gruppledare. Mål nr 8049‐19

Isak Bergdahl KS‐2019/945 Överklagande av 
KF § 126 2019‐11‐20 Anmälan 
av gruppledare, 

2020‐04‐08 KS‐2020/242‐6 Beslut om att tilldela upphandling Fredrik Söderlind KS‐2020/242 Upphandling 
utredning av kommunens 

2020‐04‐08 KS‐2019/443‐18 Delegationsbeslut om att tilldela upphandling Fredrik Söderlind KS‐2019/443 Upphandling av 
2020‐04‐14 KS‐2020/321‐1 Delegationsbeslut om att påbörja upphandling Fredrik Söderlind KS‐2020/321 Upphandling av 

rättsdatabas/juridiska 
2020‐04‐15 KS‐2020/34‐1 Beslut avropsanmälan Ljuskällor 2018 Fredrik Söderlind KS‐2020/34 

Avropsanmälningar SKL 
2020‐04‐17 KS‐2020/326‐1 Beslut om att förlänga avtal med Entergate AB Dan‐Erik Pettersson KS‐2020/326 Förlängning av 

avtal mellan Entergate AB och 

2020‐04‐17



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-03-31 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2020-03-19 Uppsägning avtal bostad 7201-0001 KS-2018/187 7.5  
2020-03-20 Uppsägning avtal bostad 4200-0064 KS-2016/267 7.5  
2020-03-26 Uppsägning avtal bostad 0669-0054 KS-2018/188 7.5  
2020-03-26 Uppsägning avtal bostad 0670-0043 KS-2017/469 7.5  
2020-03-11 Hyresavtal bostad 1669-0048 KS 2020/273 7.5  
2020-03-23 Hyresavtal bostad 1685-0069 7.5  
2020-02-17 Tilläggsavtal Adolfsbergsskolan 9120-1001 7.5  
2020-03-23 Hyresavtal bostad 520-4-1103 Klyvargatan 14 7.5  
2020-03-23 Hyresavtal bostad 520-4-1203 Klyvargatan 14 7.5  
2020-03-23 Hyresavtal bostad 520-4-1303 Klyvargatan 14 7.5  
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Handläggare 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-20 

Diarienummer 
KS-2019/871 

   
 

Kommunstyrelsen 

Begäran om planbesked för Brunnby 5:1 m.fl. 
 
Förslag till beslut 
1.  Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Brunnby 5:1 Brunnby 6:4 samt Brunnby 

11:1. 
 
Bakgrund: 
 
Planbesked Brunnby 5:1 m.fl. 
 
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 
positivt planbesked innebär att en planläggning med en viss inriktning kommer att inledas, 
dock är beslutet inte juridiskt bindande. Viktigt att ha med sig att under planprocessen kan 
det uppdagas sådana motstående allmänna intressen att planarbetet måste avbrytas. 
Kilen krysset AB har inkommit med en ansökan om planbesked gällande fastigheten 
Brunnby 5:1 Brunnby 6:4 samt Brunnby 11:1. Syftet är att pröva möjligheten till att uppföra 
ett nytt verksamhetsområde intill E4. Inom ett område om totalt 280 ha mark föreslås en 
bebyggelse med ca 180 ha yta för verksamheter. Föreslagna verksamheter är lager, industri, 
kontor och sällanköpshandel (ex. byggvaror, bilhandel, möbler, elektronik etc.) och på sikt en 
viss typ av service så som lunchrestaurang och kioskverksamhet.  
 
Sökanden har informerat om att Olunda bergtäkt, strax öster om föreslaget planområde, är 
förvärvat delvis med syftet att under byggtiden 
kunna nyttjas för masshantering för att få så 
ekonomiska och miljövänliga transporter som 
möjligt. 
 
Sammanfattning: 
 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiva till 
att pröva detta förslag i en detaljplan.  
 
Förvaltningen anser att även då området inte finns 
utpekat i översiktsplanen, kan området ses som en 
större utbyggnad av verksamhetsområdet Ar som 
ligger på västra sidan av E4:an.  
 
Föreslaget område ligger i anslutning till den 
befintliga av- och påfarten till E4. Detta gör att de 
grundläggande kommunikationsvägarna i 
huvudsak finns tillgängliga. 

Figur 1. Översikt föreslaget område 
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Genomförandet av denna plan kan dock vara beroende av att avfarterna från E4:an byggs 
om för att kunna hantera den ökade mängden trafik. En vägplan behöver då upprättas och 
den frågan ägs av Trafikverket. Tidig dialog med Trafikverket är viktigt för att redogöra för om 
avfarten behöver byggas om och när det i så fall kan göras 
 
Knivsta kommun ingår just nu i en sådan planering då Ostkustbanan ska byggas ut till fyra 
spår. Trafikverkets utredning om vilka ”dragningskorridorer” som ska utredas vidare 
avseende denna utbyggnad pågår.  
 
Skulle de nya spåren dras i anslutning till E4 skulle tågtransporter kunna bli ett framtida 
transportalternativ för föreslagna verksamheter. 
 
Arbetsplatserna som förslaget potentiellt innebär skulle kunna resultera i att fler Knivstabor 
kan arbeta i sin hemkommun och få en mer hållbar pendlingssituation, Dock är det viktigt att i 
ett tidigt skede verka för att kollektiva transportmedel ska försörja området. 
 
Gestaltningen av området kommer ha stor betydelse för bebyggelsens lämplighet då det 
angränsar till riksintresse för kulturmiljövården och blir en del av Knivstas entré. 
 
 
Planområdet 
 
Brunnby 5:1, Brunnby 6:4 samt Brunnby 11:1 är  belägna öster om E4 direkt norr om 
avfarterna. Områdets storlek kan jämföras med hela nya Alsike från Åsgatan till 
Hälleborgsgatan.  
 
Planområdet består idag av skogsmark, jordbruks- och ängsmark samt våtmark. I de södra 
delarna finns bebyggelse i form av två bostadsfastigheter och en gård, gården ligger på 
Brunnby 5:1 . I de norra delarna ligger en bostadsfastighet.  
 
Förutsättningar 
 
Översiktsplan 2017 
- Föreslaget område ligger inte inom utvecklingsområdet för Knivsta och Alsike. Ej utpekat 
som utvecklingsområde, inte heller på sikt. 
 - Översiktsplanen visar en tydlig riktning med bebyggelse på den västra sidan om E4. På 
Östra sidan av E4 finns endast enstaka orter utpekade för utveckling i framtiden. 
- Västra sidan av E4an är utpekat som ett utvecklingsområde för verksamhetsområde, som 
en naturlig koppling till AR. 
- Föreslaget område är inte utpekat i Översiktsplanen 
- Föreslaget område ligger precis intill riksintresset för kulturmiljövården kring landskapet 
kring Valloxen och Säbysjön. Och området angränsar även till riksintresse för naturvården- 
Valloxen 
Föreslagen bebyggelse bedöms inte vara förenlig med Översiktsplan 2017, då området inte 
är utrett eller utpekat för ändamålet. 
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Figur 2 Översiktsplan 2017 

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön ska användas på 
sikt ur ett helhetsperspektiv och området kring E4:an är utpekat som verksamhetsområde 
dock endast på västra sidan. 
 
Det finns i översiktsplanen utpekade platser för den föreslagna typen av verksamheter vilket 
visar på att ett ställningstagande har gjorts för var det är lämpligt att pröva en etablering av 
verksamhetsområden inom kommunen. Dock saknas det en diskussion i Översiktsplanen om 
varför dessa platser pekats ut annat än på grund av att de ligger inom influensområdet för 
Arlanda och angränsar till etablerade transportvägar. 
Förvaltningen anser dock att det är viktigt att frågan hanteras i ett övergripande perspektiv, 
att placeringen av stora verksamhetsområden sker, genom avvägningar av förutsättningar i  
hela kommunen och med regionen som underlag. Detta för att landa i vilka lägen i 
kommunen som är mest lämpliga för att placera verksamhetsområden av det här slaget 
 
Översiktsplanen används även av andra myndigheter. Trafikverket ska t.ex. ha 
kommunernas översiktsplaner som underlag vid planering av nya vägar och järnvägar. 
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Ostkustbanan 
 
Arbete pågår med preciseringen av vilka korridorer som ska utredas för utbyggnaden av 
Ostkustbanan. Området där korridorerna kan ligga sträcker sig i öster, förbi E4. Om en av 
korridorerna skulle gå vid E4:an så skulle föreslaget planområde påverkas.  
 
I och med utbyggnaden av Ostkustbanan så har kommunen tecknat avtal med staten 
gällande bostadsbebyggelse i samband med 4-spårsutbyggnaden.   
 
Knivsta vision 2025 
I Knivsta kommuns vision sammanfattas Knivstas identitet med att det ska vara en 
”föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle”. Ett externt område för 
verksamheter riskerar att inte vara förenligt med kommunens vision då det är ett område 
som är beroende av transporter. Det är i det fortsatta arbetet således viktigt att undersöka 
hur detta kan hanteras. 
 
Näringslivsfrågor 
 
Kommunen saknar ännu en näringslivsstrategi, men enligt beslut från kommunstyrelsen den 
23 mars 2020 ska en sådan tas fram. Kommunen har således i dagsläget inte tagit ställning 
till på vilket sätt kommunen ska växa vad gäller näringslivet mer än att det i översiktsplanen 
beskrivs att Knivstas identitet ska vara ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva 
företag och att det främst är tätorten som ska utvecklas kommersiellt och att Ar ska fortsätta 
utvecklas som det viktigaste verksamhetsområdet i kommunen. 
 
Föreslaget planområde skulle potentiellt kunna innebära en stor mängd med nya 
arbetsplatser. Med en ökad andel arbetsplatser finns potential till att fler kan arbeta och bo i 
Knivsta kommun, vilket är en målsättning i översiktsplanen. På grund av läget vid E4, är det 
sannolikt att dessa arbetsplatser kommer innehas även av andra än kommuninvånare.   
 
Arbetsplatser ca 3 km från tätorten bedöms dock inte bidra så mycket till en ökad 
dagbefolkning inom tätorten och därmed inte heller, i så stor utsträckning bidra till ett stärkt 
underlag till ökad service som följd. 
 
Kommunikation 
 
Föreslaget område ligger precis intill den befintliga avfarten till E4:an. Med stor sannolikhet 
kommer avfarterna från E4 behöva byggas om för att kunna hantera de ökade mängderna 
trafik. Det är i dagsläget oklart hur kostnader för en sådan ombyggnad skulle finansieras. 
Vidare skulle det krävas en vägplan för att kunna bygga om dessa avfarter. Det är 
trafikverket som ansvara för framtagandet av vägplaner och prioriteringen av dessa. 
Eventuellt kan en ny avfart norr om området behövas, behovet ska utredas i planprocessen. 
 
Kollektiva transportmedel finns i dagsläget, söder om föreslaget område. Det är viktigt att 
tidigt verka för att dessa transporter, i framtiden ska kunna gå in i området för hållbara resor. 
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Miljöbalken 
 
Genomförandet av föreslaget planområde bedöms innebära en betydande miljöpåverkan och 
kommer kräva framtagande av en miljökonsekvensanalys. 
 
Enligt miljöbalken 3 kap. 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.” 

Huruvida den föreslagna verksamheten är av så stort allmänt intresse och om det är ett 
sådant behov som inte kan tillgodoses på annan plats i kommunen går inte att svara på i det 
här skedet utan är något som framtida planprocess måste visa. 

Gestaltning 

Ett område av den hör storleken kommer oundvikligen påverka landskapsbilden avsevärt. Då 
området angränsar till Riksintresseområden för kulturmiljö och naturmiljövården kommer 
gestaltningen och utformningen av detta område vara väldigt viktig. Krav kommer ställas på 
mängden grönska inom områdena, anslutningen till omgivningen och krav kommer ställas på 
byggnadernas utformning och anpassning till det kulturmiljölandskap som de angränsar till. 

Föreslagen bebyggelse kommer även bli en del av Knivstas entré vilket också ställer krav på 
gestaltningen. 

Ett gestaltningsprogram kommer att behöva tas fram för hela området inom ramen för 
planprocessen.  

Kommande detaljplaneprocess 

Den framtida planprocessen ska enligt Plan- och bygglagens andra kapitel, ta hänsyn till 
både allmänna och enskilda intressen . Planläggningen ska ske med syfte att mark- och 
vattenområden används för det eller de ända mål som områdena är mest lämpade för. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 
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Planprogram 

På grund av förslagets storlek, placering och 
att området tidigare inte är utrett kommer ett 
planprogram behöva tas fram. Detta innebär 
en samlad bedömning av förutsättningarna 
för att utveckla området. Planprogrammet 
bör utreda och belysa b.la. följande frågor 
och begräsningar; 

• Kommunikationer:  E4:a, avfartens 
kapacitet och möjligheterna till 
utbyggnad vid behov. Andra 
väganslutningar och kollektivtrafik. 

• Grönstruktur och naturvärden. 
• Påverkan på riksintressen. 
• VA-anslutning och annan teknisk 

försörjning. 
• Förslagets förhållande och bidrag till 

Vision 2025 och Översiktsplan 2017. 
• Skydd enligt Miljöbalken 

 
Framtagande av planprogram bekostas av 
exploatören. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Kostnaden för ett planarbete bekostas genom plankostnadsavtal.  
 
Kostnader för en eventuell framtida ombyggnad/nybyggnad av på/avfarter till E4:an  behöver 
avtalas  under planprocessen. 
 
 
 
Tidsuppskattning 
 
En detaljplan bedöms kunna vinna laga kraft inom ca 5 år från den tidpunkt då planbesked 
beviljades. Då hinner ett planprogram tas fram och Trafikverkets process kommit längre. 
 
På grund av att den föreslagna åtgärden bedöms sannolikt innebära en betydande 
miljöpåverkan, att detta medför en stor förändring av områdets karaktär och på grund av 
dess stora omfattning bör en fortsatt handläggning ske med ett utökat förfarande. 
 
  

Figur 3 Förslag från ansökan 



Sida 7 av 8 

 
 

 
  

 
Avgift planbesked 
Positivt planbesked, Stor åtgärd 27 900kr  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
Ansökan med bilagor 
 
Beslutet expedieras till 
 
Akten 
Sökanden 
Planenheten 
 
 
 

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

Inget förändras i och med detta beslut. Barns påverkan tas med i framtida planprocess. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Andree Dage 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-26 

Diarienummer 
KS-2019/928 

   
 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för del av fastigheten Nor S:1 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Nor S:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av verksamhetsområde med tillhörande 
infrastruktur. 
 
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 
positivt planbesked innebär att en planläggning med en viss inriktning kommer att inledas, 
dock är beslutet inte juridiskt bindande. Viktigt att ha med sig att under planprocessen kan 
det uppdagas sådana motstående allmänna intressen att planarbetet måste avbrytas. 
Syftet är att pröva möjligheten till att uppföra ett nytt verksamhetsområde. Den föreslagna 
användningen är bred och det ges i begäran om planbesked ingen specifik beskrivning av 
vilka sorters verksamheter som förväntas uppföras. 
 
Sammanfattning: 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten i detta förslag i en 
detaljplan. 
 
Området är stort och det är därför svårt att göra en bedömning av området. Det råder stor 
osäkerhet vilka värden som finns i området men bedömningen är att det är sannolikt att det 
finns värden som är viktiga att bevara. På grund av dess storlek så är det svårt att göra en 
bedömning vilken påverkan förslaget kan ha på naturvärden, kulturmiljö, människors hälsa 
och säkerhet. Samtidigt är det på grund av förslagets storlek stor sannolikhet att påverkan är 
betydande. Gestaltning blir en viktig fråga i det fortsatta arbetet. Det råder också i dagsläget 
osäkerhet gällande Trafikverkets val av alternativ lokaliseringsprövning för 
fyraspårssatsningen. Besked kommer enligt deras tidsplan dock meddelas andra kvartalet år 
2020. Området är utpekat i översiktsplanen som verksamhetsområde även om många frågor 
kvarstår som outredda. 
 
Den sammanvägda bedömningen är att begäran om planbesked beviljas för en fortsatt 
detaljplaneprocess där markens lämplighet prövas. Det är i en framtida detaljplaneprocess 
som mer klarhet gällande förutsättningarna kan uppnås. Positivt planbesked är inte en 
bedömning av markens lämplighet utan en indikation på att kommunen är intresserad av att 
undersöka frågan vidare genom en detaljplaneprocess. Markens lämplighet och 
planområdets storlek, mängden bebyggelse och åtgärdernas lämplighet hanteras under 
planprocessen och inte inom ramen för detta planbesked. I en detaljplaneprocess kan det 
framkomma att den föreslagna bebyggelsen inte är lämplig och att detaljplanearbetet 
avslutas. 
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Planområdet 
Fastigheten Nor S:1 är beläget väster om E4:an och sydöst om Säbysjön. Området är ett ca 
220 ha stort område vilket kan jämföras med hela den sammanhängande bebyggelsen i 
Alsike öster om järnvägsspåren. Området används i dagsläget främst till skogsmark, 
jordbruksmark och öppna ytor. 
 

 
Figur 1 Kartbild över området 
 
Förutsättningar 
 
Översiktsplan 2017 
I översiktsplanen från 2017 pekas området ut som möjligt utredningsområde för utveckling 
med verksamheter. Översiktsplanen beskriver att Ar ligger inom markeringen för ”prioriterade 
utvecklingsområden för bebyggelse”. På sikt finns det även möjlighet att utveckla ett nytt 
verksamhetsområde söder om Nor. Detta förutsätter att en ny av- och påfart till E4:an byggs i 
södra delen av kommunen. Vidare beskrivs att översiktsplanen inte pekar ut någon specifik 
plats utan att detta ska utredas i kommande planprocesser. Vidare beskrivs att vid planering 
av verksamheter på landsbygden krävs en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och 
bevarande av kulturmiljöer, produktiv jordbruksmark och skogsmark, landskapsbild och 
naturvärden för rekreation och friluftsliv. Översiktsplanen pekar ut området på grund av att 
det inte är lämpligt med ny bostadsbebyggelse inom Arlandas influensområde och det buller 
som detta genererar. Förslaget till detaljplan är således förenlig med översiktsplanen men 
det återstår många outredda frågor som behöver hanteras i en fortsatt detaljplaneprocess. 
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Förslaget till detaljplan är således förenlig med översiktsplanen men det återstår flera 
strategiskt viktiga frågor som behöver hanteras i en fortsatt process. Viktigt att ha i åtanke är 
att i flera av dessa frågor är kommunen beroende av andra externa parter som kan påverka 
det aktuella förslagets genomförbarhet. Exempelvis är förslagets genomförbarhet beroende 
av ovan nämnda nya av- och påfart till E4:an vilket kräver tillstånd från Trafikverket. 
 

 
Figur 2 Översiktsplan 2017, aktuellt område inringat i rött. Området är utpekat som utvecklingsområde 
för verksamheter. 
 
Knivsta vision 2025 
I Knivsta kommuns vision sammanfattas Knivstas identitet med att det ska vara en 
”föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle”. Ett externt område för 
verksamheter riskerar att inte vara förenligt med kommunens vision då det är ett område 
som är beroende av transporter. Det är i det fortsatta arbetet således viktigt att undersöka 
hur detta kan hanteras. 
 
Näringslivsfrågor 
Kommunen saknar i dagsläget en näringslivsstrategi men enligt beslut från kommunstyrelsen 
den 23 mars 2020 så ska en näringslivsstrategi tas fram. Kommunen har således i dagsläget 
inte tagit ställning till på vilket sätt kommunen ska växa vad gäller näringslivet mer än att det i 
översiktsplanen beskrivs att Knivstas identitet ska vara ett näringsliv i utveckling med fler 
kunskapsintensiva företag. 
 
Föreslaget planområde skulle potentiellt kunna innebära en stor mängd nya arbetsplatser. 
Med en ökad andel arbetsplatser finns potential till att fler kan arbeta och bo i Knivsta 
kommun, vilket är en målsättning i översiktsplanen. På grund av läget vid E4, är det sannolikt 
att dessa arbetsplatser kommer innehas även av andra än kommuninvånare.   
 
Arbetsplatser ca 2,5 km från tätorten bedöms dock inte bidra så mycket till en ökad 
dagbefolkning inom tätorten och därmed inte heller, i så stor utsträckning bidra till ett stärkt 
underlag till ökad service som följd. Bedömningen är att föreslagen utveckling medför en 
näringslivsmässig lokalt begränsad påverkan. 
 
Ostkustbanan 
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Trafikverket arbetar för tillfället med att peka ut utredningsområde för järnvägsspår i och med 
utbyggnaden av fyraspårssatsningen i Knivsta. Delar av det aktuella området skulle kunna 
beröras av utredningsområdet. 
 
 
Kommunikation 
Genom områdets östra del går E4:an. Bebyggelse intill E4:an kräver tillstånd från 
Trafikverket. Eftersom detta är en begränsad del av området så bedöms detta inte påverka 
föreslagen bebyggelse i någon större omfattning. I begäran om planbesked så finns också 
en tanke att skapa en ny på- och avfart från E4:an. Detta kräver också en vägplan och 
därmed tillstånd från Trafikverket. Den föreslagna utbyggnaden av området är beroende av 
en ny på- och fart till E4:an eftersom en trafiksituation där eventuella tunga transporter skulle 
ske genom Knivsta tätort vore olämplig. I det fortsatta arbetet är det viktigt att tidigt upprätta 
en dialog med Trafikverket för att undersöka förutsättningarna för en avfart då områdets 
lämplighet för den föreslagna åtgärden är beroende av en god koppling till E4:an. 
 
Arlanda influensområde 
Området är helt beläget inom Arlandas influensområde som är utsatt för höga bullernivåer. 
Eftersom den föreslagna användningen är verksamhetsområde så är det inte lika känsligt för 
buller som för bostäder. Flygplatsen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan hindra eller 
försvåra verksamheten bedrivande och/eller utveckling. En tidig dialog med Svedavia 
behöver därför upprättas i det fortsatta planarbetet. 
 
Kraftledning 
Genom områdets östra del går en kraftledning. Kraftledningar kräver ett säkerhetsavstånd 
vid uppförande av ny bebyggelse. Eftersom detta enbart berör en del av området så bedöms 
detta inte påverka föreslagen bebyggelse i någon större omfattning. 
 
Miljöbalken 
Stora delar av området är jordbruksmark och skogsbruksområde som är av nationellt 
intresse enligt miljöbalken 3 kap 4 § att bevara. Där står att: 
 
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.” 
 
”Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.” 
Det är oklart om föreslagen bebyggelse är av ett sådant allmänt intresse och att behovet inte 
kan tillgodoses genom annan mark. Detta behöver undersökas vidare. 
 
I området bedöms det även finnas höga naturvärden. Dessa är främst lokaliserade vid 
Säbysjön. I området finns även ett naturvårdsprogram, Säbysjön med omgivningar. 
Naturvårdsprogram är av Länsstyrelsen utpekade värdefulla områden för naturvård och 
rörligt friluftsliv. Vid Säbysjön finns också ett riksintresse kulturmiljövård för Valloxen-
Säbysjön som dock är utanför det utpekade området. Trots detta kan den föreslagna 
bebyggelsen påverka riksintressets värden. Det är dock oklart hur stor påverkan skulle 
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kunna vara och vilka delar som berörs. Detta behöver undersökas vidare i det fortsatta 
arbetet. 
 
Gestaltning 
Ett område av den hör storleken kommer oundvikligen påverka landskapsbilden avsevärt. Då 
området angränsar till Riksintresseområden för kulturmiljö kommer gestaltningen och 
utformningen av detta område vara väldigt viktigt. Krav kommer till exempel ställas på 
mängden grönska inom områdena, anslutningen till omgivningen och krav kommer ställas på 
byggnadernas utformning och anpassning till det kulturmiljölandskap som de angränsar till. 
Ett gestaltningsprogram kommer att behöva tas fram för hela området inom ramen för 
planprocessen. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Området är inte planlagt sedan tidigare. 
 
Kommande detaljplaneprocess 
Den framtida planprocessen ska enligt Plan- och bygglagens andra kapitel, ta hänsyn till 
både allmänna och enskilda intressen. Planläggningen ska ske med syfte att mark- och 
vattenområden används för det eller de ända mål som områdena är mest lämpade för. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Planområdets storlek, mängden bebyggelse och åtgärdernas lämplighet avgörs 
således under planprocessen och inte inom ramen för detta planbesked. 
 
Tidsplan och förfarande 
En detaljplan bedöms kunna vinna laga kraft inom ca 5 år från den tidpunkt då planbesked 
beviljades. 
 
På grund av att den föreslagna åtgärden bedöms sannolikt vara betydande påverkan, att 
detta medför en stor förändring av områdets karaktär och på grund av dess stora omfattning 
sker den fortsätta handläggningen med ett utökat förfarande. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden för ett planarbete bekostas genom plankostnadsavtal. Kostnad för eventuella 
framtida ombyggnad och nybyggnad av avfarter och påfarter till E4:an behöver avtalas under 
planprocessen. 
 
Avgift planbesked 
Positivt planbesked, stor åtgärd 27 900 kr 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Sökanden 
 

 

 

 

 

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

Inget förändras i och med detta beslut. Barns påverkan tas med i framtida planprocess. 

 
 
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 



Knivsta Nor S:1 - Knivsta Kommun
Planbesked  2019-12-19

Dnr SBK 2019-000009 – Ankom 2019-12-20



Platsoptimera Fastigheter AB Knivsta Nor S:1  — Knivsta kommun 2019-12-19 2

Introduktion

E 
65

74
38

N 6621004

N 6623356

1:12 942

K
oordinatsystem

 S
W

ER
EF 99 TM

E 661102

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet

E 
65

74
38

N 6621004

N 6623356

1:12 942

K
oordinatsystem

 S
W

ER
EF 99 TM

E 661102

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet

OMRÅDE
(Del av NOR S:1)

SÄBYSJÖN

500 meter

N

Härmed ansöker Platsoptimera Fastigheter AB planbesked avseende del av Nor S:1. Området som omfattas av 

planbeskedet är ca 220 ha stort och är beläget i södra Knivsta, nära gränsen till Sigtuna kommun (Området). 

Platsoptimera Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag inom Panghuskoncernen och är specialiserat på 

markförvärv och fastighetsutveckling. 

Kartan nedan illustrerar avgränsningen av Området.  
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Introduktion

Syftet med att planlägga Området är att utreda möjligheterna att utveckla ett nytt verksamhetsområde med 

tillhörande infrastruktur inom ett område som är beläget inom flygbullerzonen och har begränsade möjligheter 

till alternativanvändning. Förslaget ligger i linje med Knivsta kommuns strategi för utveckling av de södra 

kommundelarna enligt översiktsplanen och omfattas inte av något riksintresse. 

Genomförandet av projektet medför en rad positiva effekter för Knivsta kommun i ett större perspektiv. Stora delar 

av dagens invånare och de framtida projekten som planeras i kommunen bedöms alla ha stor nytta av att detta 

projekt genomförs, se vidare under avsnittet Infrastruktur nedan. 

Sammanfattning av projektet 

- Området ligger i den del av Knivsta som har bäst förutsättningar att dra nytta av den tillväxt som sker runt   

 Arlanda och norra Stockholm 

- Effektivt nyttjande av mark i flygbullerzonen som ger förutsättningar för tillväxt i knivsta, bidrar till stora   

 investeringar och en stor mängd nya arbetstillfällen inom Knivsta kommun

- Genomförandet av projektet öppnar möjligheter för helt nya trafikflöden i Knivsta som stora delar av det   

 befintliga Knivsta och nya planerade utbyggnadsområden har stor nytta av 

- Området lämpar sig väl för planläggning och byggnation då det inte inkräktar i några riksintresseområden   

 och är i övrigt lämplig för byggnation med tanke på markförhållanden och topografi 

- Platsoptimera fastigheter har vana av att jobba med s.k. Byggherreplaner och en egen organisation med   

 planarkitekter, projektledare, lantmätare, projektörer för gata, VA och dagvatten vilket gör att kommunens   

 egen organisation väsentligt avlastas under planprocessen. 
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Planförutsättningar Kartor

Förutsättningarna för att planlägga och utveckla 
Området bedöms som väldigt goda och vi har 
studerat detta utifrån allt tillgängligt material som 
finns framtaget och med hjälp av anlitade konsulter 
som utrett olika frågor i ett tidigt skede. Kartorna 
här intill illustrerar några av de grundläggande 
förutsättningarna. 

Vi har även anlitat WSP för att göra en översiktlig 
naturinventering inom Området vilken visar att 
den största delen består av produktionsskog 
utan högre naturvärden även om några mindre 
områden kommer att behöva inventeras lite 
mer noggrant inom ramen för kommande 
planarbete. 

Områdets avgränsning inkräktar inte i något av 
de riksintresseområden som omger Säbysjön 
(med undantag för en liten del söder om 
Säbysjön) och vidare norr ut mot Valloxen. 
Det finns heller inte några inrapporterade 
naturvårdsarter inom området förutom en 
observation av Duvhök och Bivråk, dock har 
inga träd, som bedömts lämpliga för häckning 
för dessa arter, påträffats inom Området  

Karta 1: Höjdkurvor, dagvattenavrinning, 
fornlämningar och kulturhistoriska 
minnen, inrapporterade observationer av 
naturvårdsarter samt riksintresseområde. 

Karta 2: Utdrag från jordartskartan där även 
avrinningen för dagvatten illustreras.   
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Källa: Artportalen, Lantmäteriet, 
Riksantikvarieämbetet, Knivsta kommun

Det �nns inga nationalparker, 
naturreservat, djur- och växtskydds- 
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SÄBYSJÖN

OMRÅDE
(Del av NOR S:1)

500 meter

N

Ledningsstråk

Järnväg

Förklaringar

Postglacial finlera

Glacial lera

Sandig Morän

Urberg

Kärrtorv

Gyttjelera

Svämsediment, lersilt

Källa: SGU 
(Sveriges geologiska undersökning)

Område

E4

!

Jordarternas lämplighet
Berg och morän är generellt 
bra mark för grundläggning. 
Berg kan dock kräva spräng-
ning vilket kan bli en kostnad.

Glacial lera och postglacial lera 
kan innebära sättningar och markens 
sättningsbenägenhet beror bl.a. på 
lerans mäktighet. Större lerdjup kan 
kompenseras med pålning.

Kärrtorv, gyttjelera och 
svämsediment bör oftast grävas 
ut innan grundläggning och 
ersättas med krossmaterial.

Viktigt att ha koll på ytvattenflödena 
samt våtmark eller större torvområ-
den för att bevara naturlig genom-
strömning.
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Infrastruktur Illustration ny avfart

Genomförandet av detta projekt kommer att 
medföra att en rad av de mest prioriterade 
infrastruktursatsningarna i Knivsta kommun enligt 
översiktsplanen kan förverkligas och finansieras 
genom medel som genereras av projektet: 

- Ny trafikplats i den södra kommundelen 
- 2,7 km stadsgata mellan ny trafikplats och 
 Forsbyvägen som kan förlängas över   
 järnvägen till den nya stadsdel som planeras i  
 Västra Knivsta 
- Nya gång- och cykelvägar inom Området och  
 i anslutning till Forsbyvägen 

I förlängningen leder genomförandet av detta 
projekt även till att underlätta och förbättra 
trafiksituationen för Knivsta kommun i ett större 
sammanhang. Kartan på sid 7 visar vilka nya 
möjligheter till trafikflöden som skulle öppnas upp 
och vilka befintliga och planerade nya områden 
som kan förväntas att ha nytta av detta projekts 
genomförande. 

Konsekvenserna av detta projekt kan sammanfattas 
i följande punkter:

- Bidrar till att den planerade nya stadsdelen 
 Västra Knivsta kan byggas ut utan att behöva
 belasta den idag enda planskilda korsningen  
 över järnvägen 
- Avlastar den befintliga trafikplats Brunnby  
 vid E4 
- Minskad trafikmängd på Gredelbyleden som
  underlättar att konvertera den från en   
 genomfart till en ny stadsgata 
- Minskad trafik genom centrala Knivsta som  
 bidrar till en mer attraktiv miljö för boende  
 och utevistelse 

WSP har även studerat förutsättningarna för 
att anlägga en ny trafikplats i det föreslagna 
läget och dessa bedöms som goda både utifrån 
trafiksäkerhet och framkomlighet men även med 
tanke på höjdförhållanden och markförhållanden i 
övrigt. Illustrationen här intill visar hur en framtida 
avfart kan se ut. 



Platsoptimera Fastigheter AB Knivsta Nor S:1  — Knivsta kommun 2019-12-19 6

Infrastruktur Illustration ny stadsgata genom området

Stadsgatan genom området kommer att öppna 
möjligheten att ta sig med bil från Forsbyvägen 
direkt ut på E4 ca 8 km norr om avfarten till Arlanda. 
En möjlighet som kommer att öppna för nya 
trafikflöden och avlasta såväl den befintliga 
genomfarten genom Knivsta centrum samt 
trafikplats Brunnby. 
När stadsgatan finns på plats finns även alternativet 
att bygga vidare så det blir möjligt att ta sig till det 
nya bostadsområdet Västra Knivsta. Detta är en 
åtgärd som väsentligt skulle minska trafiken genom 
Knivsta centrum och på Gredelbyleden som idag är 
den enda planskilda korsningen över järnvägen.  Då 
ges även möjligheten att konvertera Gredelbyleden 
från genomfartsled till Stadsgata där utemiljö, 
gång och cykel kan prioriteras före biltrafikens 
framkomlighet. Genom att minska framkomligheten 
på Gredelbyleden minskas även risken att tung 
trafik från Kapellskärs hamn på väg mot E18 väljer 
denna väg för genomfart.

OBS! FÖRSTA UTKASST 
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Infrastruktur Karta

På sikt kan även en anslutning norr ut mot 
Ledingevägen bli möjlig vilken skulle avlasta denna 
väg som idag går igenom ett känsligt område med 
höga natur- och kulturvärden. Det skulle även göra 
att alla boende inom området idag som ska ta sig 
söder ut mot Stockholm och Arlanda får en kraftigt 
minskad restid samtidigt som trafiken på såväl 
Ledingevägen som genom Knivsta centrum och 
trafikplats Brunnby avlastas. En anslutning norr ut 
mot Ledingevägen skulle även underlätta planering 
och utbyggnad av nya bostadsområden i området 
runt Nor, se illustration på kartan här intill. 

Möjligheterna till nya förbättrade trafikflöden 
som öppnas genom detta projekt gör även 
att möjligheterna till nya och förbättrade 
kollektivtrafiklösningar öppnas för såväl Knivsta 
centrum och Västra Knivsta. Med en genomgående 
stadsgata som har direktförbindelse med 
E4 finns goda möjligheter till goda allmänna 
kommunikationer såväl inom som genom Området. 
En framtida anslutning norr ut till Ledingevägen 
skulle även göra det möjligt att försörja boende 
inom området runt Nor med kollektivtrafik. 
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Karta 3: Visar nya trafikflöden som möjliggörs genom 
detta projekt, både för bil- och kollektivtrafik.
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Verksamheter

Området som är beläget mitt emellan Stockholm och Uppsala med närhet till Arlanda bedöms ha väldigt 
goda förutsättningar att utvecklas till ett område som har draghjälp av såväl flygplatsen som det stora 
befolkningsunderlaget i närområdet, inom 1 timmes bilfärd når man ca 3 500 000 boende. 

Arlanda är idag ett nav för fraktflyg i Sverige där det 2018 transporterades drygt 90 000 ton gods vilket visar att 
flyget genererar ett stort behov av godshantering. En slutsats som kan dras av de fraktioner som transporteras med 
flyg är att det har lägre vikt men högre värde jämfört med exempelvis fraktioner som går via sjöfart. Typiska varor 
som transporteras med fraktflyg är elektronik och läkemedel. 

Med närheten till Uppsala och det starka Life science klustret som finns där i kombination med närheten till Arlanda 
och fraktflyget bedöms etableringar inom det segmentet som tänkbara inom området. 

Av de exporterande företagen i Stockholms län uppger 1/3 att de är beroende av fraktflyget för att distribuera sina 
varor vilket ytterligare förstärker bilden av att närheten till Arlanda är betydelsefull. Områdets belägenhet inom 
Knivsta kommun gör att möjligheterna att dra nytta av Arlandas dragningskraft är som störst just här vilket ger 
goda möjligheter för stora profilstarka etableringar, såväl nationella som internationella. Storleken på området i 
kombination med läget och omgivningen gör att detta område på sikt kommer att generera stora investeringar i 
Knivsta och ett betydande antal arbetstillfällen. 

Naturligt inom ett område av denna storlek är även att det uppstår ett visst behov av service vilket området också 
kommer att innehålla. Det fina skyltläget mot E4 är även det något som attraherar etableringar så som exempelvis 
kontor och olika typer av service. 

Vi har en pågående dialog med flera aktörer för att inleda ett samarbete med en etablerad aktör med stor 
erfarenhet av att äga, förvalta och utveckla verksamhetsområden likt detta. Kombination av vår egen kompetens 
och organisation för att driva planarbete tillsammans med vår samarbetspartner ger de rätta förutsättningarna för 
att genomföra ett lyckat projekt. 
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Hållbarhet Referensbilder

Då Området inte inkräktar på de omkringliggande 
riksintresseområdena annat än en liten del söder 
om Säbysjön kommer genomförandet av detta 
projekt inte att påverka de höga naturvärden och 
livsmiljöerna för de naturvårdsarter som finns runt 
Säbysjön. Stor hänsyn kommer att tas till dessa 
områden vid såväl planläggning som utbyggnad 
både genom respektavstånd och att gröna stråk 
genom området bevaras samtidigt som vissa delar 
bevaras som gröna orörda naturområden inom 
området. 
Den naturliga avrinningen av dagvatten kommer att 
bevaras och erforderliga åtgärder för fördröjning 
och rening kommer att vidtas enligt vad kommande 
mer detaljerade utredningar kommer att visa. 
Vi kommer även att sträva efter att så stor del 
som möjligt av området kommer att anläggas 
med genomsläppligt material för att ytterligare 
underlätta hanteringen av dagvatten. 

Genom att flera Knivstabor ges möjlighet att 
både arbeta och bo inom kommunen samtidigt 
som det kommer att erbjudas nya och förbättrade 
möjligheter att resa kollektivt inom Knivsta 
kommun och till angränsande målpunkter bedöms 
genomförandet av detta projekt bidra till ett ökat 
resande med kollektivtrafik. Vi kommer även 
att påverka utbyggnaden inom området så att 
laddningsplatser för elbilar finns, väderskyddade 
cykelparkeringar anläggs samt att tekniska 
lösningar som uppmuntrar till samåkning 
exempelvis genom appar, etableras för att uppnå ett 
hållbart resande till och från området. 

Säbysjön Gröna stråk

DagvattenanläggningGenomsläppligt material
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Planeringsprocessen

Enligt tidigare dialog med kommunens tjänstemän och politiker så har vi föreslagit att planeringsprocessen ska 
genomföras genom en s.k. byggherreplan i syfte att avlasta kommunens egen organisation. 

Platsoptimera fastigheter har en egen organisation med arkitekter och planarkitekt, exploateringskompetens, 
projektledare samt kompetens inom dagvatten och projektering av gata och VA. 

Vi har erfarenhet av att driva byggherreplaner och bifogar ett dokument som beskriver en möjlig process samt 
gränsdragning mellan vad byggherren och kommunen kan och bör ansvara för. 



Waldemarson Arkitekter

Skeppargatan 18, 115 52 Stockholm

www.waldemarson.se

Jonas Waldemarson

Founder, Arkitekt SAR/MSA

Benjamin Onoszko, MSA

Arkitekt

Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm

www.panghus.se

Kontakt

Martin Larsson 

VD, Platsoptimera 

Martin Larsson 
VD, Platsoptimera 

Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Knivsta kommun i detta 
projekt och tillsammans skapa ett trivsamt område som är med och 

bidrar till en positiv utveckling för Knivsta kommun.
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-17 

Diarienummer 
KS-2019/828 

   
 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - Mer trygghet 
inom hemtjänsten  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Pontus Lamberg (KD) har lämnat en motion med förslag om personalkontinuitet inom 
hemtjänsten. Motionen har beretts av socialnämnden, som föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen.   
 
Bakgrund 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 20 november 2019. Därefter remitterades 
den till socialnämnden för beredning. Vård- och omsorgskontoret har utrett motionens förslag 
ii en tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020, där slutsatsen är att den upplevda 
tryggheten hos brukaren kan nås genom ett individanpassat arbetssätt snarare än genom ett 
bestämt och fixerat mål, vilket är vad som föreslås i motionen. Socialnämnden beslutade den 
27 februari 2020 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En ekonomisk konsekvensanalys är gjord i tjänsteskrivelsen från socialnämnden daterad den 
4 februari 2020.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord är gjord i tjänsteskrivelsen från socialnämnden daterad den 
4 februari 2020. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-17 
Beslut från socialnämnden, § 27, 2020-02-27 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 
Daniel Lindquist 
Kommundirektör  
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Handläggare 
Lisa Bouveng 
Områdeschef utförare 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-04 

Diarienummer 
SN-2019/363 

   
 

Socialnämnden 

Svar på motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet 
inom hemtjänsten 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i motionen från Pontus Lamberg, Kristdemokraterna är: 
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre och 
14-dagarsperiod uppgå till max 12. 
 
Förvaltningen bedömer att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett 
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.  
 
Ärendet 
Personalkontinuitet i hemtjänsten beskrivs vanligtvis genom måttet på antal personal som en 
brukare möter under 14 dagar, ett mått från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årliga 
nationella undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I den årliga mätningen ingår 
personer från 65 år som har minst två besök av hemtjänsten varje dag mellan kl. 07.00-
22.00. Trygghetslarm och matleveranser ingår inte. Resultatet används för att beskriva 
kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 
 
Historiken i Knivsta från kontinuitetsmätningen är att antalet medarbetare per brukare på 14 
dagar har varit 12 personer 2016, 19 personer 2017, 16 personer 2018 och 17 personer 
2019. 
 
Hemtjänsten arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling kring områden som trygghet, 
brukarinflytande, kontaktmannaskap och strävar alltid efter att öka kvalitén i insatserna till 
brukaren. Under 2020 kommer verksamheten att arbeta med personalkontinuiteten till 
brukaren. Verksamheten kommer även att arbeta med att öka produktiviteten hos 
personalen, vilket mäter hur stor del av personalens arbetstid som är tid hemma hos brukare. 
Dessa två områden har en påverkan på varandra, för att skapa en hög kontinuitet krävs mer 
personal vilket kan sänka produktiviteten. 
 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med kontinuitet och känslan av trygghet för brukaren, 
vilket kan göras på flera olika vis där det är viktigt att ha brukaren med i sin egen planering, 
detta för att arbeta individbaserat med trygghet och kvalité för varje enskild brukare.  
 
Det finns fler sätt att beskriva och mäta kontinuitet:  

• Personalkontinuitet - antalet olika personer som kommer till brukaren 
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• Insatskontinuitet - att insatsen genomförs på samma sätt varje gång  
• Tidskontinuitet - att insatsen genomförs på samma tid varje gång  

Vid planering prioriterar hemtjänsten att möta den enskilda brukarens behov av kontinuitet. 
Det är viktigt att prata om effekten och kvalitén för brukarna i varje insats. Brukarna har olika 
behov och får insatserna utförda under olika lång tid. Vissa brukare upplever att det är 
viktigare för dem att insatserna utförs på samma sätt och vid samma tillfälle varje vecka, än 
att det är samma personal som kommer. Förvaltningen bedömer därför att det viktigaste är 
att säkerställa processer som medför att brukaren kan känna sig trygga med hur insatserna 
utförs, samt att informationsflöden fungerar både internt och externt. Detta bedöms kunna 
nås även utan att minska genomsnittliga antalet medarbetare i en insats. 
 
Ett mål på max 12 personal per brukare under en 14- dagarsperiod skulle beröra 
hemtjänstens mål med ökad produktivitet, minskad restid och skulle även medföra ökade 
kostnader i hemtjänsten. Det skulle även kräva att verksamheten rekryterar fler medarbetare 
inom hemtjänsten, där det är svårt att rekrytera utbildad personal. I dag har man ännu en 
hög andel undersköterskor i hemtjänsten vilket är något att vara stolt över.  
 
Att arbeta för mer trygghet inom hemtjänsten kan alltså göras på flera olika sätt, där fler delar 
än kontinuiteten bör beaktas. Dessa områden kan vara att öka brukarmedverkan i utförandet 
av hemtjänst, arbeta med förutsägbarheten kring vem som kommer på nästa besök, att 
arbeta med att stärka kontaktpersonens roll. Känslan av ökad kontinuitet kan även vara att 
kunna ha ett fåtal personal som utför vissa insatser av brukarens beslut. Sammanfattningsvis 
bedömer förvaltningen således att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett 
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett av socialnämndens mål för 2020 är att Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas 
av god kvalitet och effektivitet, där indikatorn är att brukartiden i förhållande till total arbetstid 
inom hemtjänst i egen regi ska öka, vilket kan påverka det ekonomiska resultatet, om målet 
också är en kontinuitet på 12 medarbetare hos en brukare på en 14 dagars period. Det är 
svårt att säga hur stor kostnadsökningen kan bli, men att det kommer medföra ökade 
kostnader. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Områdeschef myndighet 
 

 

Ansvarig förvaltningschef 
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Catrin Josephson, socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Gäller brukare som är 65 år eller äldre. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
x 
 
 
 
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 x 
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
2019-11-20 

Motion 

Mer trygghet inom hemtjänsten 

Att bli äldre innebär för de allra flesta att det kommer en dag då man inte klarar sig själv på 
egen hand. Med åldern ökar oftast behoven av stöd och kan innefatta allt från att få hjälp 
med städning till att klä på sig själv. 

 
Våra äldre ska känna en trygghet och att kommunen möter deras  behov med omtänksamhet 

och serviceinriktad personal. För de äldre är det oftast ett stort steg att släppa in personalen 
i sitt eget hem, vilket gör trygghetsaspekten ännu viktigare, att det finns en kontinuitet och 
regelbundenhet i vilka hemtjänstmedarbetare som besöker våra äldre. Detta blir viktigare ju 
större hjälpbehov som de äldre har. 

 
Över en period på 14 dagar mötte de äldre som har hemtjänst 12 olika 
hemtjänstmedarbetare år 2016 i Knivsta kommun. Förra året var siffran 16 stycken. Vilket är 
en klar försämring. Detta är oacceptabelt och ovärdigt de äldre i vår kommun. 
Personalkontinuiteten måste bli bättre. 
 
 
 

Därför föreslår vi följande: 

 
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre 

och 14-dagarsperiod uppgå till max 12. 
 
Att uppdra åt socialnämnden att arbeta fram förslag på hur ovan mål ska uppnås 

Pontus Lamberg 
Kristdemokraterna 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-23 

Diarienummer 
KS-2020/256 

   
 

Kommunstyrelsen   

Justering av kommunens budget 2020 samt finansiering av 
hyreskostnader för socialnämndens nya LSS-boende 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige ökar budgetposten hyresintäkter under finansförvaltningen med 
300 tusen kronor i mål och budget 2020. 

2. Socialnämnden beviljas socialnämnden 300 000 kr i utökat kommunbidrag (verksamhet 
LSS) 2020 för ökade hyreskostnader i nytt LSS boende. 

3. Lokalkostnaden beaktas i beredningen av mål och budget 2021. 
 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har begärt medel för hyreskostnader för nytt LSS boende 2020. Lokalhyran 
beräknas till cirka 559 000 kronor. De som kommer flytta in i boendet kommer även generera 
en hyresintäkt till kommunen. Bedömningen är att intäkterna motsvarar cirka 300 000 kronor 
under 2020. Intäkterna tillfaller finansförvaltningen.  
 
Förslaget är att justera kommunbudgeten med de ökade hyresintäkterna om 300 000 kronor. 
Vidare är förslaget att tilldela 300 000 kronor till socialnämnden för den ökade 
hyreskostnaden (verksamhet LSS). Kommunstyrelsen bör i mål och budget beakta 
lokalkostnaden i beredningen av mål och budget 2021.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Genom det nya LSS boendet kommer hyresintäkterna från vårdtagare att öka med drygt 300 
tusen kronor under 2020. Det innebär också att kommunens lokalhyra kommer öka vilket 
socialnämnden begär resurser för. Genom att anslå 300 tusen kronor till socialnämnden är 
ärendet kostnadsneutralt, dock är den totala lokalhyran beräknad till 559 tusen kronor vilket 
innebär att socialnämnden har en ökad nettokostnad om 259 tusen kronor att hantera. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Beslut från socialnämnden, § 136, 2019-12-12 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2019-12-05 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
  
 
 
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslut om finansieringen av lokalkostnad för nytt LSS boende har ingen direkt påverkan på 
barn.  
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2019-12-05 

Diarienummer 
SN-2019/367 

   
 

Socialnämnden 

Finansiering av hyreskostnader för Socialnämndens nya LSS-
boende 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

att bevilja socialnämnden finansiering av kommande hyreskostnader avseende det nya LSS-
boendet under perioden augusti-december 2020 med totalt 559 000 kr. 
 
Bakgrund 
Under andra halvan av 2020 kommer det att öppnas ett nytt LSS-boende. Kommunen har 
ingått i avtal med Wåhlins fastigheter om att hyra 8 bostäder, samt en personallokal. Enligt 
Knivsta kommuns praxis står Socialnämnden för hyreskostnader och Finansförvaltningen får 
hyresinbetalning från brukarna. Vanligtvis justeras detta i budgetprocessen, men i detta fall 
har inte detta skett. Således finns det behov för Socialnämnden att få finansiering för 
tillkommande hyreskostnader på totalt 559 000 kr.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
När justeringen av extra medel sker i budgetprocessen, så täcks vanligtvis hela 
hyreskostnaden. Eftersom detta inte har skett inför 2020 för perioden augusti-december, 
innebär det att Socialnämnden kommer att ha en tillkommande kostnad på 559 000 kr. Det 
nya boendet kommer att generera intäkten till Finansförvaltningen motsvarande 294 000 kr 
samt kommer kommunen att återsöka 18% i momskompensation. Den totala effekten för 
kommunen blir därför marginell (c:a 265 000 kr i nettokostnad). 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Catrin Josephson 
Socialchef 
Handläggare 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet avser finansiering av ett nytt boende, det bedöms inte ha någon påverkan på barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
KS-2020/257 

   
 

Kommunstyrelsen   

Ansökan från utbildningsnämnden om medel för uteblivna 
statsbidrag 
 
Förslag till beslut 
1. Med anledning av förändrade riksdagsbeslut i generella och riktade statsbidrag får 

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till justeringar i mål och budget 2020. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden har ansökt om medel ur kommunstyrelsens prioriterade medel för 
indragna statsbidrag avseende lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen 2020. Totalt 
är det riktade statsbidrag om 3,7 miljoner kronor som var budgeterade i nämndens budget 
som nu utgår på grund av förändrade riksdagsbeslut. 
 
Medel ansöks ur Kommunstyrelsens prioriterade medel vilka är riktade mot utveckling och 
förändringsarbete i kommunen för ökad kvalitet och produktivitet. Även i det långsiktiga 
perspektivet är det mycket angeläget att medel finns reserverat för utveckling och 
förändringsarbete, används de reserverade medlen till andra behov finns risk att 
utvecklingsarbete kommer gå långsammare framåt. Mot den bakgrunden medges inte medel 
från kommunstyrelsens prioriterade medel, men begäran är relevant eftersom 
statsbidragsförändringar får stor påverkan på utbildningsnämndens budget.  
 
De nya kommunala statsbidragen beräknas ge finansförvaltningen erhåller cirka 9,6 miljoner 
kronor, förvaltningen föreslås därför få i uppdrag att ta fram justeringar i mål och budget 2020 
med inriktningen att Utbildningsnämnden ska få kompensation för uteblivna riktade 
statsbidrag. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Eftersom förslaget är att ge förvaltningen ett uppdrag att återkomma med förslag på 
justeringar i mål och budget 2020 har detta ärende ingen ekonomisk konsekvens.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 
Bilagor: Beslut Utbildningsnämnden UN 2020/102 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
 
 

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

Personaltätheten i de kommunala lågstadierna samt fritidshemmen befaras öka och påverkar 
det stöd som eleverna kan få om kompensation inte erhålls för uteblivna riktade statsbidrag. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Genom att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på justeringar i mål och budget med 
inriktningen att kompensera utbildningsnämnden för uteblivna riktade statsbidrag kan det 
sägas att barns intresse beaktats i ärendet. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
I en ansträngd ekonomisk miljö ställs resurser ofrånkomligt mot olika ändamål och 
verksamheter. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Åsa Zakrisson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-02 

Diarienummer 
UN-2020/102 

   
 

Utbildningsnämnden 

Ansökan medel KS Prioriterat 
 
Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden beslutar att söka 2,4 miljoner kronor från KS Prioriterat 
avseende uteblivna statsbidrag för lågstadiesatsningen 2020. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att söka 1,3 miljoner kronor från KS Prioriterat 
avseende uteblivna statsbidrag för fritidshemssatsningen 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Två statsbidrag – lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen – avvecklas under 2020. 
Utbildningsnämnden söker medel från KS Prioriterat avseende bibehållen verksamhetsnivå. 
 
Bakgrund 
Lågstadiesatsningen avvecklas i och med att den nuvarande bidragsomgången 2019/20 
avslutas den 30 juni 2020. Utbetalningen i lågstadiesatsningen för vårterminen 2020 sker 
som planerat. Bidraget har använts till personalförstärkning i förskoleklass och lågstadiet. 
Delar av medlen i lågstadiesatsningen kommer att ingå i bidragsramarna för statsbidraget för 
likvärdig skola. Dessa medel är dock sedan tidigare (innan beslutet om avveckling av 
lågstadiesatsningen) planerade att användas till andra satsningar och därmed intecknade. 
Fritidshemssatsningen avvecklas i sin helhet 2020. Bidraget har använts till 
personalförstärkning inom fritidshemmen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det uteblivna statsbidraget för lågstadiesatsningen innebär ca 2,0 miljoner kronor minskade 
intäkter för de kommunala grundskolorna 2020. Konsekvensen skulle bli lägre personaltäthet 
i förskoleklass och lågstadiet. 

Det uteblivna statsbidraget för fritidshemssatsningen innebär ca 1,1 miljoner kronor i 
minskade intäkter för de kommunala fritidshemmen 2020. Konsekvensen skulle bli lägre 
personaltäthet i fritidshemmen. 

Den sökta summan från KS Prioriterat behöver fördelas till både kommunal och fristående 
verksamhet i enlighet med bidrag på lika villkor. Det sökta beloppet blir därmed 2 400 tkr 
avseende lågstadiesatsningen och 1 300 tkr avseende fritidshemssatsningen, avseende 
bibehållen verksamhetsnivå. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

Hans Åhnberg 
Utbildningsnämnden 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 

Personaltätheten i de kommunala lågstadierna samt fritidshemmen påverkar det stöd 
som eleverna kan få. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Daniel Wallin 
Ekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-04 

Diarienummer 
KS-2020/211 

   
 

Kommunstyrelsen 

Deltagande i samordnade försäkringsupphandlingar 
 
Förslag till beslut 
1. Knivsta kommun föreslås delta i samordnade försäkringsupphandlingar som kommunens 

försäkringsrådgivare; Söderberg & Partners kommer att genomföra under våren 2020. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett flertal av kommunens upphandlade försäkringar löper ut vid årsskiftet 2020-12-31. 
Knivsta kommunen föreslås därför delta i de av Söderberg och partners samordnade 
upphandlingar av försäkringar, som i dagsläget ingår i kommunens försäkringsskydd.  
 
Innan tilldelningsbeslut kan meddelas anbudsgivarna, måste kommunen godkänna de 
förslag till rekommendationer från försäkringsmäklaren.   
 
 
Bakgrund 
 
Ett flertal av kommunens upphandlade försäkringar löper ut 2020-12-31 och behöver 
upphandlas på nytt under våren 2020. Avtalsperioden är normalt tre år med option att 
förlänga ytterligare två år.  
 
De berörda försäkringarna är:   
 

• Kommunförsäkring – gäller för Knivsta kommun, Kommunfastigheter i Knivsta AB 
 

• Rättskydd – gäller för Knivsta kommun, Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
Knivstabostäder AB 
 

• Förmögenhetsbrott – gäller för Knivsta kommun, Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
Knivstabostäder AB 
 

• Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada – gäller för Knivsta kommun, 
Kommunfastigheter i Knivsta AB, Knivstabostäder AB, Alsike Fastighets AB 
 

• Konst- och utställningsförsäkring – gäller för Knivsta kommun, Kommunfastigheter i 
Knivsta AB, Knivstabostäder AB 
 

• Olycksfall – gäller för Knivsta kommun 
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Försäkringarna inkluderar även ett eller flera av de kommunala bolagen vilket framgår av 
texten ovan. Nuvarande försäkringar kostar kommunkoncernen ca 1 200 tkr årligen.    
 
Kommunförsäkringen är en skräddarsydd försäkring anpassade till kommuner och kan 
delas in i ett antal underkategorier. Några av underkategorierna är: 
 

- Egendomsförsäkringen, omfattar all egendom som kommunen äger eller ansvarar 
för, självrisk på 10 basbelopp. 
 

- Ansvarsförsäkring, omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller 
medverkar i, självrisk på 0,5 basbelopp. 

 
- Entreprenadförsäkring 
- Transportförsäkring 
- Skogsförsäkring 
- Krisförsäkring 
- Bostadsrättsförsäkring 

 
Rättsskydd – Rättskydd vid brott mot den inre eller yttre miljön (arbetsmiljöbrott eller 
miljöbrott) 
 
Förmögenhetsbrott – samtliga brott som brottsbalken angivna förmögenhetsbrott inkl. 
dataintrång.  
 
Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada – försäkringen omfattar 
skadeståndsskyldighet samt ansvar för upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig 
upphandling.   
 
Konst- och utställningsförsäkring – utställningsföremål tillhöriga kommunen eller extern 
utställare.  
 
Olycksfall – Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada, d.v.s. kroppsskada som 
drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse. Gäller t.ex. för elever i 
förskolor och skolor.    
 
Ovanstående är endast en grov förenkling av vad som inkluderas i försäkringarna. För mer 
information hänvisas till försäkringsvillkoren för respektive försäkring.  
 
 
Option – att ansluta sig till nya försäkringar 
 
Kommunen får löpande erbjudande om att ansluta sig till nya försäkringar som t.ex. 
beställarstyd byggsäkerhetsförsäkring, cyberförsäkring m.fl. i takt med att det uppstår behov 
av nya försäkringar för att försäkra kommunens olika verksamheter.   
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
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Upphandlingarna är inte förenade med ytterligare kostnader, då de ingår i det uppdrag som 
kommunens försäkringsrådgivare har fått sedan tidigare.  
 
Det är försäkringsskyddet som kommunen betalar för som kan variera i kostnad; dels p.g.a. 
kostnadshöjningar; dels p.g.a. volymökning. Men även val av självrisk påverkar 
försäkringspremien, främst för kommunens egendomsförsäkring. Knivsta kommun har 
tidigare tagit ställning för en självrisk på 10 prisbasbelopp. En sänkning av självrisken leder 
normalt till en höjd premie. Beslut om självrisk tas i samband med tilldelning av försäkringen.     
 
Knivsta kommun behöver löpande se över sitt behov av försäkringar vilket kan leda till 
ytterligare kostnader framgent, om behovet av försäkringar förändras.      
 
De största kostnaderna är relaterat till kommunförsäkringen som till stora delar består av 
ansvar- och egendomsförsäkringar av kommunens verksamheter och fastigheter.  
 
För att underlätta för flera aktörer på marknaden att lämna anbud samt att få ett, för 
kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga anbud, så har kommunförsäkringen delats upp i 
flera mindre upphandlingar.  
 
Alternativet att avstå försäkringarna kan få stora ekonomiska konsekvenser för kommunen 
vid t.ex. brand och/eller vattenskador.  
 
 
.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
 
 

Ekonomichef 
Akten 

 
 
 
 

 

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

I kommunens försäkringsskydd omfattas barnen av bl.a. olycksfallsförsäkringen, då eleverna 
är försäkrade i förskolan/skolan.     
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Åsa Franzén 
Dan-Erik Pettersson 
Marie Sohlberg 
Lena K Larsson 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-24 

Diarienummer 
KS-2020/260 

   
 

Kommunstyrelsen 

Synpunkter på föreslagen driftsbudget för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beaktar Synpunkter på föreslagen driftsbudget och investeringsplan 

2021 för kommunstyrelsen i det fortsatta arbetet med budget 2021 för kommunstyrelsens 
egna verksamheter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsramar för år 2021 att gälla i det fortsatta 
budgetarbetet. Förvaltningen får möjlighet att lämna synpunkter på beslutade 
planeringsramar. Synpunkter kan också lämnas på eventuella avgifters nivåer inom 
nämndens ansvarsområde. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått ett sparbeting för digitalisering/effektivisering. Att digitalisera 
verksamhet tar tid och kostar initialt pengar. En stor del av kommunstyrelsens verksamhet är 
av den karaktären att en effektivisering är svårt att få till.  
 
Viktigt är att kompensation för planerade investeringar om digitalisering ska kunna 
genomföras. Med investeringsmedel behöver även kapitaltjänstkostnader och kostnader för 
genomförandet ges. 
 
Visionen för Knivsta kommun påverkar kommunstyrelsens verksamheter på olika vis, men 
framförallt genom de volymer som påverkas av utbyggnaden av kommunen och visionen att 
kommunen ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter påverkas av volymökningar som tex:  
befolkningsökningen 

− infrastrukturutbyggnaden 
− antal arbetstillfällen i kommunen 
− antal anställda 
− antal uppdrag/utredningar/motioner/medborgarförslag etc. 

 
Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål 
enligt Mål och Budget 2021 kommer innebära att prioriteringar måste genomföras gällande 
tidsplaner och uppdrag under året.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Hela ärendet är av ekonomisk karaktär, inriktningsramarna är ett första utkast till budget för 
perioden 2021-2024. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Övriga underlag för beslut 
Synpunkter på föreslagen driftsbudget och investeringsplan 2021 för kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Åsa Franzén 
Dan-Erik Pettersson  
Marie Sohlberg 
 
  
 
 

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

Beslutet kan påverka barn utifrån finansieringen av verksamheterna. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Politiken bör ta med detta i beaktan av mål och budget 2021. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
Beslutet i fråga om att beakta förvaltningens synpunkter är tydligt kopplat till beslut som rör 
flerårigt styrdokument. Är det aktuellt att inhämta barns åsikter bör detta dock göras i 
beredning av inriktningsbeslut och/eller beslutsärendet gällande mål och budget.  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Kommungemensamma verksamheter   
 

Inriktningsramar  
Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd erhåller en uppräkning om cirka 1,8 procent i 
genomsnitt. Gemensam stödverksamhet föreslås erhålla en lägre generell uppräkning med 
1,6 procent i genomsnitt.  
 
För kultur och fritid görs en särskild riktad satsning om 3,5 miljoner kronor avseende 
finansiering av centrum för idrott och kultur. Anläggningens driftkostnad beräknas under 
2021 få helårseffekt (ishallen tas i bruk från sommaren 2020). 
 
Uppräkningen som sådan innebär inte kompensation för växande befolkning eller 
löneökningar. Därtill kommer ett ökat effektiviseringsbeting om totalt 217 tusen kronor, vilket 
innebär att nettouppräkningen är drygt 1,4 procent. 
 
 
Inriktningsramar 2021-2024 
 
Finansförvaltningen under kommunstyrelsen 
 

Budget KF-Plan Budget plan plan plan
2020 2021 2021 2022 2023 2024

KOSTNADER
Kommunbidrag/nettokostnad -1 219 005 -1 254 151 -1 207 709 -1 241 304 -1 289 492 -1 352 224
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 525 -2 550 -1 525
KS Prioriterat -8 610 -8 260 -8 260 -8 260 -8 260 -8 260
KS skola 1:1 (datorer) -4 600 -6 900 -6 900 -6 900 -6 900 -6 900
Arbetsgivaravgifter -118 000 -119 180 -119 180 -119 180 -120 372 -120 372
Årets intjänade individuella del -24 838 -25 086 -25 086 -25 086 -25 337 -25 337
Pensionsförsäkringsavgifter -7 000 -7 070 -7 070 -7 141 -7 212 -7 284
Övriga pensionskostnader -500 -505 -505 -505 -510 -510
Löneskatt -8 000 -8 080 -8 080 -8 080 -8 161 -8 161
Rehabkostnader -1 500 -1 515 -1 515 -1 515 -1 530 -1 530
Pensionsutbetalningar -7 500 -7 750 -7 750 -8 300 -8 500 -8 500
Övrigt
SUMMA KOSTNADER -1 405 628 -1 445 597 -1 396 080 -1 428 771 -1 478 774 -1 541 578  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Inriktningsbeslut -  KS som verksamhetsnämnd 
 
Nämndernas planeringsramar 2021-2024
DRIFTBUDGET Budget KF plan plan plan plan
Nettokostnad i tkr 2020 2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelse 
 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 438 5 547 5 547 5 658 5 771 5 927
 Partistöd 310 310 310 403 310 310
 Övrig politisk verksamhet 2 795 2 851 2 851 2 908 2 966 3 046
 Räddningstjänst 15 276 15 582 15 582 15 894 16 212 16 650
 Totalförsvar och samhällsskydd 393 401 401 409 417 428
 Folkhälsa och hållbar utveckling 567 578 578 590 602 618
 Näringsliv och marknadsföring 2 337 2 384 2 384 2 432 2 481 2 548
 Konsumentrådgivning och energirådgivning 259 264 264 269 274 281
 Budget & Skuldrådgivning 169 172 172 175 179 184
 Allmän fritid 3 759 3 675 3 666 3 746 3 830 3 945
 Idrotts- & fritidsanläggningar 46 054 50 475 50 481 51 491 55 521 57 020
 Bibliotek 8 722 8 896 8 901 9 079 9 261 9 511
 Allmän Kultur 1 481 1 503 1 503 1 533 1 564 1 606
 Ungdomsverksamhet 3 845 3 922 3 927 4 006 4 086 4 196
 Kulturskola 5 003 5 103 5 108 5 210 5 314 5 457
 Måltidsverksamhet 303 309 309 315 321 330
 Kommunledningskontor 26 776 27 178 27 220 27 764 28 319 29 084
 Ekonomikontor 9 965 10 114 10 125 10 328 10 535 10 819
 HR-kontor 5 848 5 606 6 186 5 980 6 100 6 265
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 764 3 824 3 824 3 885 3 947 4 054
 Fackliga kostnader 1 670 1 703 1 703 1 737 1 772 1 820
 Lokalförsörjning 2 199 2 243 2 243 2 288 2 334 2 397
 Kommunhus 4 103 4 165 4 165 4 227 4 290 4 406
 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby) 17 626 17 890 17 890 18 158 18 430 18 928
 Förändringsvägledning 2 000 1 250 1 250 500 0 0
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -932 -1 149 -1 149 -1 809 -1 809 -1 809

Summa Kommunstyrelsen 169 787 174 796 175 441 177 176 183 027 188 021

Budget 
2021

 
 
  
Övergripande:  
Investeringsmedel finns, men pengar för drift och avskrivningar av investering saknas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Effektiviseringsbeting 
Kommunstyrelsens verksamheter har fått ett effektiviseringsbeting. 
 
                            

Budget KF plan plan plan plan
2020 2021 2022 2023 2024

 Effektiviseringsbeting - 0,5% -932 -1 149 -1 149 -1 809 -1 809 -1 809

Budget 
2021

 
 
Kommentarer:  
Effektiviseringsbetinget har ökar ytterligare med 217 tkr till 1 149 tkr år 2021.  
 
Kommunens befolkning har under de senaste 5 åren vuxit med 17 procent, de 
kommungemensamma verksamheterna har endast marginellt kompenserats för volym och 
har därför indirekt bidragit kraftigt till en produktivitetsökning i kommunen.  
 
Utöver volymökningen har kompensationen för lönerevisionen varit begränsad vilket gör att 
produktivietsökningen varit större än vad den kan te sig. Det har varit mycket umanande och 
medfört konsekvenser på många sätt. 
 
Kommunfullmäktige har ett tydligt uppdrag om effektivisering. Verskamheter, processer och 
utgifter ses kontinuerligt över och arbetet effektiviseras succesivt. Därtill pågår ett intensivt 
arbete för att digitalisera.  
 
Ett arbete kallat Smartare vardag pågår idag inom kommunledningskontoret för att jobba 
med digitalisering och samordning. Flera digitaliseringsprojekt är genomförda eller 
planerade. De projekt som ligger närmast är ett e-arkiv, RPA, AI i form av en chattbot och fler 
e-tjänster. För att genomföra dessa projekt behövs budget för upphandling och 
implementering. Effekten dröjer ofta och kommer först när systemet är implementerat och 
används av alla. Flera av projekten påverkar framför allt andra verksamheter. På 
kommunledningskontoret pågår även ett arbete kallat smartare KLK för att bedriva innovation 
och förändringsarbete brett bland alla medarbetare.  
 
Behovet av nya tjänster kan delvis ersättas genom att successivt stötta upp verksamheten 
med mer digitala system. Det finns även samordningsvinster i samverkan med andra 
kommuner och arbete med detta pågår.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Effektiviseringsbetinget innebär förändring/neddragning av verksamhet och riskerar framöver 
innebära personalneddragningar. För kommunledningskontoret, ekonomikontoret och HR 
innebär det att arbetsuppgifter riskerar flyttas ut till verksamheternas ansvarsområden, då 
uppnås i realiteten ingen nytta på helheten (övervältring av kostnader).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Plan för effektiviseringsbetinget: 
 

Kommunstyrelse  
Effektiviserings-
beting 2020 

Förslag 
effektiviserings-
beting 2021 

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 
 

  
 Partistöd 

 
  

 Övrig politisk verksamhet 
 

  
 Räddningstjänst 

 
  

 Totalförsvar och samhällsskydd 
 

  
 Folkhälsa och hållbar utveckling 120 125 
 Näringsliv och marknadsföring 46 50 
 Konsumentrådgivning och energirådgivning 

 
  

 Budget & Skuldrådgivning 
 

  
 Allmän fritid  41 35 
 Idrotts- & fritidsanläggningar 234 476 
 Bibliotek  70 84 
 Allmän Kultur 28 14 
 Ungdomsverksamhet 39 37 
 Kulturskola 32 48 
 Måltidsverksamhet 

 
  

 Kommunledningskontor 100 109 
 Ekonomikontor 139 96 
 HR-kontor 73 58 
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 

 
  

 Fackliga kostnader 10 16 
 Lokalförsörjning 

 
  

 Kommunhus 
 

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

 
  

 Förändringsvägledning 
 

  
 Effektiviseringsbeting - 0,5% 

 
  

  
  

Summa Kommunstyrelsen  932 1 149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Kommunledningskontoret 
 
Följande tjänster ligger under Kommunledningskontoret, där en stor del arbetar inom 
måltidsverksamheten.  
 
 
Antal medarbetare (årsarbetare) 2016-2019 

Enheter 2016 2017 2018 
 

2019 

Måltidsverksamhet * 
 26 28 29 

 
33 

Stabsgrupp 
 9,5 8 8 

 
7,25 

 

Lokalförsörjning 
 2 2,50 2,50 

 
2,50 

Kommunikationsenhet* 
 4 4 4 

 
5 

Administrativ service 
(nämndsekreterare, vaktmästeri, 
registratur, arkiv) 

9,25 9,25 10,10 
 

10,10 

Kontaktcenter 
 7,05 7,35 7,45 

 
7,00 

Beredskap och säkerhet * 0 0 0 
 

2 

*Antal personer, årsarbetare är något lägre 
* Ökad bemanning i och med medborgarrådet, medborgardialog och minskat användande av konsulter 
* Beredskapssamordnare ingick tidigare i Stabsgruppen   
   
 
Exlusive måltidsverksamheten har kommunledningskontoret ökat med 1,80 anställda mellan 
år 2018 till 2019 där ökningen beror på ny tjänst för medborgarrådet och starta av och 
utökning av enheten säkerhet och beredskap.   
 
Utöver detta finns tillfälligt anställda. Inom måltidsverksamheten finns ett samarbete med 
bl.a. Stegen. Tidigare låg även IT-verksamheten inom Kommunledningskontoret. 
 
I stabsgruppen arbetar näringslivs-, folkhälso-, integrationssamordnare, utredare, 
verksamhetsutvecklare IT, e-tjänstesamordnare, informationssäkerhetsansvarig, jurist och 
dataskyddsombud. Flertalet arbetar deltid i sitt uppdrag, som minst 20 procent.  
 
Kommunikationsenheten är ansvarig för exempelvis webb, intranät, annonser, stöd inom 
kommunikation, sociala medier, pressmeddelanden, bildportal, kriskommunikation med 
mera.  
 
Inom administrativ service arbetar nämndsekreterare, registratorer, arkivarie och vaktmästeri 
för kommunhuset. Utökningen av tjänst är en köksansvarig som finansieras genom 
kontorsarbetsplatserna.  
 
Kontaktcenter har kommunvägledare, men även handläggare för bl.a. konsumentrådgivning.  



 
 

 
 

 

Politisk verksamhet  

KF, nämnd och styrelseverksamhet 
 
 
Politisk verksamhet   KF plan Budget 
KF, Nämnd och styrelseverksamhet  5 547  5 547  
Partistöd       310    310 
Övrig politisk verksamhet   2 851 2 851 
Summa    8 708 8 708 
 
 
Kommentarer:  
Verksamheterna omfattar arvoden och omkostnader för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Kostnaderna är relaterade till bl.a. antal sammanträden och övriga 
sammankomster. Här ingår också diverse medlemsavgifter på ca 1 mkr och 
personalkostnader samt kostnader för kontorsarbetsplatser. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Kommunfullmäktige fattade 2018 beslut om att anta ett nytt arvodesreglemente som träde i 
kraft första januari 2019. Effekten av det nya reglementet är att ersättningarna för 
kommunens förtroendevalda ökade, detta kompenserades inte fullt ut i den föreslagna 
budgeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Infrastruktur 
 

Räddningstjänst 
Räddningstjänst   KF plan Budget  

15 582 15 582 
Kommentarer:  
Enligt plan. 
 

Totalförsvar och samhällsskydd 
Totalförsvar och samhällsskydd  KF plan Budget  
         401      401 
 
Kommentarer:  
Sverige står i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och vi möter nu interna och externa hot som är 
mer komplexa än tidigare och förändringar uppstår allt snabbare. Vårt samhälle med dess 
infrastruktur blir allt mer sårbart. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
intensifierar myndighetsdirektiv och föreskrifter inom verksamhetsområdet. Detta leder till 
ökade krav på enheten säkerhet och beredskap.   
 
För att bibehålla och skapa ett tryggt samhälle krävs även ett kontinuerligt arbete inom 
trygghetsområdet i nära samverka med lokala aktörer och invånare. Detta arbete får idag stå 
tillbaka för det lagstyrda.  
 
Funktionen greppar över många komplexa områden; riskhantering, säkerhet, krisberedskap, 
civilt försvar och säkerhetsskydd. För att driva så många områden har en ny enhet startats 
och en säkerhetsskyddschef anställts.   
 
Konsekvensbeskrivning: 
Verksamheten finansieras till en stor del av statliga bidrag. De statliga bidragen styrs av 
överenskommelser som reglerar kommunernas arbete. Verksamheten belastas med 
personalkostnader för två heltidsanställda vilket innebär att budgeten inte går ihop med 
befintlig finansiering. Det är därtill ett orosmoment att ramen för verksamheten till stor del 
består av statsbidrag som är tidsbegränsade. 
 

Konsumentrådgivning 
 
Konsumentrådgivning    KF plan Budget 
       264     264 
 
Kommentarer:  
Gäller personalkostnader för 25 procent tjänst samt kontorsarbetsplats.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Arbetet kan fortgå enligt plan. Eventuellt kan ett litet underskott uppkomma.  
 



 
 

 
 

 

Budget och skuldrådgivning 
Budget och skuldrådgivning  KF plan Budget 
          172    172 
 
Kommentarer:  
Verksamheten löper enligt avtal med Uppsala kommun. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Arbetet fortgår enligt plan. Ett underskott kan uppkomma på grund av att avtalet med 
Uppsala är dyrare.  
 

Näringsliv och marknadsföring 
 
Näringsliv och marknadsföring  KF plan Budget 
    2 384 2 384 
 
Kommentarer:  
Dessa medel finansierar till stor del kostnader som är låsta i projekt och avtal. Därutöver 
finansieras marknadsföring, företagsträffar samt en deltidstjänst på 80% som 
näringslivsutvecklare. Behov av en heltidstjänst som näringslivsutvecklare finns.  
Verksamheten har erhållit 520 tkr för att täcka hyran av utställningsytan i Knivsta Centrum för 
idrott och kultur.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Befintlig verksamhet ryms inom tilldelad budget. Med ett stadigt ökande befintligt näringsliv i 
kombination med stort intresse för etablering bör funktionen näringslivsutvecklare på sikt 
utökas till en heltid för att skapa och behålla kvalitet i takt med tillväxten.  
 
 

Folkhälsa och hållbar utveckling 
 
 
Folkhälsa och hållbar utveckling  KF plan Budget 
       578    578 
 
Kommentarer: 
Det finns idag endast 50 procent tjänst för folkhälsoarbetet på en strategisk nivå. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Tjänsten behöver på sikt utökas.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Affärsverksamhet 
 
Måltidsverksamheten      KF plan Budget 
          309      309 
 
Kommentarer:  
Måltidsverksamheten planeras få ett kommunbidrag. Kommunbidraget ska stimulera 
användandet av ekologiska livsmedel. I övrigt finansieras måltidsverksamheten via de 
verksamheter som är beställare av maten.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Ökad andel ekologiskt gör matproduktionen dyrare och kommunbidraget skulle behöva 
utökas. Även målet att öka när-/lokal producerat kan ge en fördyrning av matkostnaderna. 

 

Kommunledningskontor   
 
Kommunledningskontoret   KF plan Budget 
    27 178  27 220 
      
 
Kommentarer:  
Inkluderar tjänster inom verksamheterna kommunikationsenheten, delar av kontakcenter, 
delar av registraturen, arkivarie, del av tjänst som verksamhetsutvecklare IT (digitaliserings- 
strateg), jurist, dataskyddsombud (GDPR), utredare, e-tjänstesamordnare, IT-
säkerhetssamordnare och vaktmästeri.  
 
Därtill ingår exempelvis arbetsplatser för KLK/HR/Ekonomi, ärendehanteringssystem, e-
tjänsteplattform, telefoni, webb, intranät, lokalhyra, flertalet övergripande 
verksamhetssystem, licenser, arkiv, posttjänst, porto, leasing, medlemsavgifter, 
undersökningar, blankettportal, köp av expertstöd, kopiatorer, papper, bil, 
förbrukningsmaterial, kuvert m.m. En stor del är nyttigheter som övriga kommunala 
verksamheter tar del av. Verksamheterna ger service, råd och stöd till övrig organisation 
inklusive den politiska organisationen samt till allmänheten. 
Även lönekostnad och omkostnader för kommundirektör ligger i budgeten.  
 
Ett e-arkiv kommer implementeras och pengar har sökts för de årliga kostnader som 
tillkommer. Dessa är inte finansierade i föreslagen budget.  
 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med organisationsförändringar, förenklingar i 
processer och nyttjande av ny teknik.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Uppräkningen täcker inte kostnaderna för löneökning, ökat invånarantal och ökat antal 
verksamheter att stötta. Löneöversynen ligger på cirka 2 procent per år och kostnader för 
verksamhetsystem har ökat. Det finns en stark och ökad efterfrågan på kontorets tjänster. 
Därtill kommer ett utökat effektiviseringsbeting. Den ekonomiska konsekvensen med 
förslaget innebär att kostnaderna ökar snabbare än uppräkningen.  
 



 
 

 
 

Utifrån de tidigare årens arbete med effektivisering och ett effektiviseringsbeting finns idag 
mindre utrymme. Organisationen är idag skör vid vakanser och sjukdom. Del av de uppgifter 
som idag utförs av kommunledningskontoret riskerar i och med detta flyttas ut till 
verksamheterna (den totala kommunnyttan uteblir).  
 
Arbetet med Smartare vardag och Smartare KLK fortgår. Verksamheten har samordnat så 
verksamheterna använder färre system, arbetet med RPA fortgår, ett e-arkiv ska 
upphandlas, en ny webb är lanserad, flera e-tjänster har tagits fram och en förstudie för en 
chatbot (AI) pågår. För att driva digitaliseringen framåt behövs verksamhetsutvecklarna för 
IT. Dessa är finansierade av verksamheterna och risken finns att denna finansiering dras 
bort vid besparingar. Detta innefattar två tjänster som med fördel kan permanentas. Att 
finansiera tjänsterna centralt innebär en kostand om 1 200 tkr.   
 
Idag finns en arkivarie på 25 procent finansierad, detta är långt ifrån det behov som finns 
inom kommunen. En heltid arkivarie behövs för att bedriva det lagstadgade arbetet och ge 
möjlighet för ett bra arbete med e-arkiv. Detta innebär en kostnad om 600 tkr.  
 
Ett e-arkiv planeras upphandlas och behöver ett utökat driftsanslag om ca 300 tkr årligen för 
drift och support.    
 
Tjänsten utredare behöver utökas med en halvtid, en kostnad om 400 tkr.  
 
  
Kommunikationsenheten konsekvensbeskrivning:  
Kommunikationsenheten märker tydligt av effekterna av den växande kommunen. Kraven på 
förbättrad beredskap och uppbyggnaden av ett civilt försvar ger dessutom ett ökande behov 
av kommunikation, både internt och externt.  
 
 
Kontaktcenter Knivsta, KCK, konsekvensbeskrivning: 
För att arbeta med minskat behov av medarbetare har Kontaktcenter digitaliserat sin 
verksamhet genom att tidigare inhandlat ett ärendehanteringssystem och ett 
besöksregistreringssystem. Därutöver har tidsbegränsade anställningar tillämpats när 
möjlighet funnits. Enheten genomför även en förstudie för införandet av en Chatbot (AI). Att 
uppräkningen ligger lågt, och därtill ett efektiviseringsbeting, gör det allt svårare att möta de 
krav som ställs, både gällande service mot medborgare men även interna krav. Detta 
påverkar enhetens arbetsmiljö. Att nå utsatta mål gällande lösningsgrad och servicenivå blir 
allt svårare, detta innebär att fler ärenden riskerar belasta verksamheterna direkt istället för 
att bli avlastade av Kontaktcenter som är tanken.  
 
 
 
Möjliga prioriteringar Kommunledningskontoret 
Möjliga prioriteringar om ekonomiska ramen beslutas är exempelvis: 

• Se över tillgänglighet och servicenivå – kan få konsekvenser och reaktioner från 
invånare och verksamheter 

• Stoppa projekt – innebär i förlängningen att förändringsarbetet försenas 
• Fördela ut kostnader till verksamheterna – kostnaden flyttas 
• Påskynda RPA och AI 
• Samverkan med andra kommuner (framför allt Kontaktcenter) 
• Restriktivitet i extern kompetensutveckling 
• Minska antal tryckta produkter och minska antal annonser 

 



 
 

 
 

 

Integration 
 
Integration   KF plan Budget 
  0   0      
 
Kommentarer:  
En tjänst om 50 procent som integrationssamordnare finansieras genom schablonbidrag. 
Tjänsten finansieras dock endast med 350 tkr, vilket inte täcker lön, arbetsplats och 
omkostnader fullt ut.  
 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ändrades från 1 januari 
2019. Ändringarna förstärker rättigheterna för de nationella minoriteterna judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. Knivsta kommun är som myndighet skyldig att skydda de 
nationella minoriteternas intressen samt att arbeta för att deras rättigheter (information, 
delaktighet, skydd och bevarande av språk och kultur) upprätthålls. Lagen är tvingande för 
alla kommunens verksamheter och kommunen ska enligt lagen anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 
 

Konsekvensbeskrivning: 
Tjänsten behöver en utökad budget om ca 50 tkr. På sikt behöver tjänsten utökas.  
 

Planering av verksamhetslokaler 
 
Planering av verksamhetslokaler   KF plan Budget 
Lokalförsörjning   2 243 2 243 
Kommunhuset   4 165 4 165  
Summa    6 408 6 408 
 
Kommentarer:  
Budgeten för lokalförsörjningen är från och med 2020 neddragen med 1 mkr exklusive 
uppräkning. Budgetramen för Kommunhuset är från och med 2020 neddragen med 1,5 mkr. 
Neddragningarna bibehålls i planen för 2021. 
 
Konsekvensbeskrivning:  
Neddragningen av budgeten för lokalförsörjningen från och med 2020 som bibehålls i planen 
för 2021 innebär att det är svårt att klara verksamhetens kostnader inom ramen. Löner för 
2,5 medarbetare, licensavgifter och kostnader arbetsplatser ryms knappt inom den 
föreslagna ramen. Det finns inga medel för utredningar eller medel för räntor och 
avskrivningar för tomtutredningar etc. som det finns investeringsmedel avsatt för i 
investeringsplanen. 
 
Kommunhuset har de senaste åren visat ett överskott på grund av förtätning av antalet 
arbetsplatser i huset samt det låga ränteläget. Under 2019 omförhandlades även driftavtalet 
med Kommunfastigheter vilket innebar en sänkning av kostnaden med ca 1 mkr. Utifrån att 
antalet arbetsplatser i Kommunhuset och intäkterna för dessa bibehålls på samma nivå finns 
det ett utrymme att sänka den föreslagna ramen med ca 1 mkr för Kommunhuset. Det 
förutsätter dock att det inte blir några förbättrings- och utvecklingsprojekt i Kommunhuset 
under 2020 i form av investeringar eftersom det inte kommer att finnas medel för räntor och 
avskrivningar i budgeten 2021. 



 
 

 
 

 
 
 
 
Kommunledningskontorer behov 2021 totalt: 
 
Personella resurser 
 
Budgetpost Effekt Resursförstärkning  
Beredskap och säkerhet 50 procent Förändrat säkerhetsläge 

med fler händelser och 
större krav på kommunen. 
Fler uppdrag som civilt 
försvar och krigsplacering 
utan nog finansiering. Berör 
kommunen som helhet.  

500 tkr 

Verksamhetsutvecklare IT/Digitalisering  För att driva övsergripande 
digitaliseringsprojekt och 
samordna kommunens 
digitalisering samt e-tjänster 
behöver dessa tjänster vara 
tillsatta. De ligger idag 
utlagda på de olika 
verksamheternas budget 
som ex. skola samt VoO.  

1 200 tkr 

Arkivarie 75 procent Idag har kommunen en 
arkivarie finansierad för 25 
procent för hela kommunen. 
Ska lagkraven uppfyllas och 
arbetet med e-arkiv ske 
effektivt behöver tjänsten 
utökas.  

600 tkr 

Utredare Idag finns totalt 0,95 tjänst 
för övergripande 
utredningar, svar på 
motioner, enkäter m.m.   

400 tkr 

 
 
Materiella resurser: 
Budgetpost Effekt Resursförstärkning  
E-arkiv 
 

Förenkla och digitalisera 
arkivering. Berör alla 
verksamheter inom 
kommunen. System är 
under upphandling.  

 300 tkr 

Utveckling intranät  
  
 

Befintligt intranät behöver 
utvecklas och moderniseras 
för att bli ett mer lättanvänt 
och socialt intranät med 
möjligheter att lätt hämta 
information, dela information 
och skapa grupper. 
Intranätet är en källa till 
information i hela 
kommunen.  

500 tkr 

Ledningsstöd allvarlig händelse  
 

Stöd och förenkling för att 
nå personer vid allvarlig 

300 tkr 



 
 

 
 

händelse. Påverkar hela 
kommunen.  

Chatbot 
 

Stöd i kommunikationen 
med medborgarna under 
dygnets alla timmar.  

600 tkr 

Office 365 Ett projekt har startats för att 
se på möjligheten till 
implementering av Office 
365. Vid en större 
implementering kommer 
kostnaderna öka.   

800 tkr 

Risk- o sårberhetsanalyssystem 
  

Digitalt stöd vid risk och 
sårbarhetsanalyser inom 
kommunen. Stöd till alla 
verksamheter.  

300 tkr 

RPA 
 

Robotisering pågår och 
bekostas under 2020 av 
projektmedel. Eskande av 
dessa medel kommer 
genomföras övergripande 
för hela kommunen.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

HR-kontoret 
HR-kontoret     KF plan Budget 
HR-kontor     5 606 6 186 
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)  3 824 3 824  
Fackliga kostnader    1 703 1 703 
Summa     11 113 11 713 
 
Ramförslaget 2021 
HR-kontoret som innefattas av de tre budgetposterna HR-kontor, Lönecentrum och Fackliga 
kostnader får enligt inriktningsbeslutet en budget på 11 713 tkr för verksamhetsåret 2021, 
vilket motsvarar en förändring på 431 tkr. De tre budgetposterna har räknats upp med 1,5-2 
% jämfört med förgående år. I anslaget till HR-kontoret har även 560 tkr lagts till från aktiv 
personalpolitik, tillskottet är avsedd för aktiviteter inom områdena: 

- Ledarskapsutveckling 
- Programvaror 
- Attraktiv arbetsgivare 

Föregående budgetår (2020) har Aktiv personalpolitik legat på 2 050 tkr och året 
dessförinnan (2019) har budgetpostens nivå varit 3 050 tkr. Skillnaden – utöver nivån – är att 
det för år 2021 ingår inte den årliga lönesatsningen, som legat strax under 1 mnkr. 
 
Effekt av ramförslaget 
Samtidigt med ovan justering har 330 tkr minskats från det ökande anslaget 2019 som avsåg 
förändringsarbete. Nettoökningen tillsammans med Aktiv personalpolitik blir därmed 240 tkr.  
 
Behov av resursförstärkning för olika områden för 2021 
Område Budgetpost Effekt Kostnad per år  
Ledarskaps-
utveckling 

Aspirantprogram  Uppmärksamma duktiga och ambitiösa 
medarbetare med ledarambitioner. Ett 
samarbete med sex kommuner. 
(tidigare budgetposten Aktiv personalpolitik) 

30 tkr 
 
 

Årlig kostnad 
Ledarskaps-
utveckling 

Mentorprogram  Stärka kommunens nytillträdda chefer i frågor 
kring sitt eget ledarskap. Ett samarbete 
mellan fyra kommuner. 
(tidigare budgetposten Aktiv personalpolitik) 

75 tkr 
 
 

Årlig kostnad 
Ledarskaps-
utveckling 

Utvecklande 
ledarskap 

Förbättrad effektivitet i verksamheten med 
bestående och evidensbaserat resultat, där 
medarbetarnas drivkraft till stor del utgår ifrån 
”jag vill”. Målets utveckling kan mätas via 
kommunens utvecklingsverktyg 
MedarbetarPulsen. 
(tidigare budgetposten Aktiv personalpolitik) 

240 tkr 
 
 
 
 
 

Årlig kostnad 
Programvara  Digital Chefsportal Pedagogiskt paketerad chefsinformation med 

aktuella rutiner och handlingsplaner, 
inkluderande direkt koppling till SKRs 
löpande uppdatering av framförhandlade 
avtal. 
(Tidigare budgetposten Aktiv personalpolitik) 

40 tkr 
 
 
 
 

Årlig kostnad 
Programvara  GDPRs-säkrad 

medarbetar-
dokumentation 

Noteringar på samma ställe 
– Anteckningar 
– Bifogade dokument 
– Åtgärder  

(tidigare budgetposten Aktiv personalpolitik) 

30 tkr 
 
 
 

Årlig kostnad 
Attraktiv 
arbetsgivare 

Fortsatt (blygsam) 
profilering 

Annonsering i samband med profilering av 
modern offentlig arbetsgivare i tillväxtområde 

50 tkr 
Prognosticerad kostnad 

  Total kostnad 465 tkr 
  Utrymme  240 tkr 
  Återstående medel - 225 tkr (minus) 



 
 

 
 

 
 
Anslaget för förändringsarbete på en miljon som HR-kontoret erhöll 2019 har successivt 
minskats under 2020 och 2021. I planen för 2022-2024 korrigeras det ökade anslaget bort 
helt under 2022 och således är verksamhetens anslag tillbaka till nivån för budgetår 2018. 
För planperioden 2022-2024 så erhåller verksamheten en indexuppräkning av budget med 
ett snitt på 2,1 % årligen.  
 
Ramförslaget – innehåll och konsekvenser 
 
HR-kontoret (drift) 
Budgetposten HR-kontor erhåller en ram på 6 186 tkr budgetåret 2021 och det är en ökning 
jämfört med föregående år med 338 tkr. Uppräkningen grundar sig till stor del i att sökta 
medel från posten Aktiv personalpolitik nu läggs direkt in i budgeten istället för att medel 
årligen ska sökas. Detta medför att uppräkningen av budgeten redan är intecknad i system 
och aktiviteter. HR kontoret består av fem medarbetare inklusive chef, där lönekostnaderna 
utgör ca 69 % av verksamhetens anslag för 2021.  
 
Företagshälsovård är en annan stor kostnadspost inom HR-kontoret och utgör 14,5 % av 
anslaget, där kostnaderna främst kan påverkas genom effektiv hantering inom 
arbetsmiljöområdet genom tydliga processer, kompetent stöd till våra chefer samt satsning 
på hälsofrämjande åtgärder. Utöver detta är ca 16 % intecknat i kostnader som härleds till 
Aktiv personalpolitik. Verksamheten saknar således medel för kostnadsökningar inom den 
redan befintliga budgeten. För att kunna bibehålla den nivån som finns 2020 måste 
verksamheten genomföra effektiviseringar motsvarade 400 tkr 2021 för att nå en ekonomi i 
balans, vilket utgör drygt 6 % av driftbudgeten. 
 
Antal medarbetare (årsarbetare) 2016-2021 
Parameter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal invånare 17 323 18 064 18 720 18 835 19 259 19 670 
Antal månadsanställda 1 013 1 051 1 056 1 075 1 090 1 105 
Medarbetare HR-kontoret inkl chef (åa) 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 
Antal medarbetare HR-kontoret per tusen invånare 0,23 0,22 0,21 0,27 0,26 0,25 
Andel medarbetare HR-kontoret/Knivsta kommun 0,39% 0,38% 0,38% 0,47% 0,46% 0,45% 

 
 
Fackliga kostnader  
Verksamheten fackliga kostnader erhåller en indexuppräkning på två procent och det medför 
att den totala budgetramen i inriktningsbeslutet uppgår till 1 703 tkr. Verksamhetens 
kostnader består till största del av lönekostnader samt hyra. Hyreskostnaden beräknas 
utgöra ca 9,5 % av det erhållna kommunbidraget 2021 och lönekostnaderna förväntas utgöra 
ca 90 %. Den förslagna uppräkningen för 2021 förväntas inte täcka verksamheternas 
kostnader och således behöver verksamheten genomföra effektiviseringar motsvarande 50 
tkr. 

 
Fackliga kostnader följer arbetsrättens regelverk och är därför en svårpåverkad post.  
 
Lönecentrum 
Budgetposten Lönecentrum avser Knivsta kommuns del i den gemensamma lönenämnden 
som bedrivs tillsammans med Tierp och Älvkarleby. Budgetposten erhåller i 
inriktningsbeslutet en uppräkning av budgetramen med 1,6 % och uppgår till 3 824 tkr, 
uppräkningen är den samma under planperioden. Kostnaderna för denna budgetpost består 
av en medlemsavgift till värdkommunen Tierp för Knivstas del av nämnden. En uppräkning 
av årets medlemsgiftnivå med 2,5 % medför att kostnaden förväntas uppgå till 3 400 tkr 



 
 

 
 

2021. Det i sin tur medför att det kan finnas en överkompensation av denna budgetpost på 
424 tkr så länge inte uppräkningen av medlemsavgifterna överstiger 2,5 %. 

 
Kostnaderna för Lönececentrum följer fastställt avtal samt eventuellt tillkommande krav från 
den gemensamma Lönenämnden. 
 
 
Konsekvenser: 

- När kommunen förväntas växa flera år framåt påverkas trycket på HR-kontoret i allra 
högsta grad oavsett om medarbetarantalet ökar eller bibehålls, mycket genom att 
rådgivningsbehovet och praktiskt stöd tilltar utifrån verksamheternas utmaningar. HR-
kontoret påverkas genomgående av de krav som förändras i våra personalintensiva 
verksamheter.  

- Lagstiftningen och/eller avtalsområden förändras löpande med krav på lokala 
anpassningar oavsett tillväxttakt. Kompetensen behöver finnas samlad på HR-
kontoret, för en enhetlig hantering. 

- Förtydligande av vårt arbetsgivarvarumärke såväl internt som externt är under 
utveckling – en nödvändighet inför utmaningen gällande framtida 
kompetensförsörjning. Det innebär därmed fortsätt byggandet av tydliga strukturer 
och effektiva HR-processer, coaching och utbildning av chefer, omvärldsbevakning 
och utökat samarbete mellan kommunerna i Uppsala län. 
 

Sammanfattninsvis  
Största utmaningarna inom HR-området sker generellt sett vid upp- respektive 
nedbemanning av verksamheter. Arbetsrättsliga frågeställningar prövas och processer 
iscensätts eller behöver skapas för att effektuera fastställda beslut. Det är vid dessa 
tidpunkter som även arbetsgivarumärket särskilt prövas. Processerna och stödverktyg måste 
sitta, och hanteringen av olika utmaningar inom medarbetarområdet ska inte bero på vilken 
verksamhet som hanterar situationen – vi är en arbetsgivare, en kommun. Att bygga upp 
goda relationer med goda prestationer tar tid, att rasera desamma går mycket snabbt och 
resultatet påverkar omgivningens syn på kommunen som arbetsgivare.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ekonomikontoret 
 
 
Ekonomikontoret  KF plan Budget  
   10 114            10 125 
 
 
Ramförslaget 2021 
Förslaget till driftbudget för är 10 125 tkr före effektiviseringsbetinget.  
 
Effektiviseringsbetinget är enligt fördelning mellan kommunstyrelsens verksamheter 96 tkr för 
ekonomikontoret (totalt effektiviseringsbeting 1149 tkr för kommunstyrelsen).  
 
Den ekonomiska ramen är indexuppräknad med 1,5 procent 2021 eller 149 tkr. Nettoeffekten 
av indexuppräkning och effektiviseringsbeting blir cirka 1,5 procent. 
 
Ramförslaget – synpunkter och konsekvenser 
Bakgrund 
Ekonomikontorets kostnader är till största delen lönekostnader, cirka 80 procent. 
Verksamhetssystem som ekonomisystem, upphandlingsystem, enkätverktyg, 
befolkningsprognosprogram etc och relaterade systemkostnader (licenser och underhåll) är 
nära 15 procent, övriga 5 procent är medel för kompetensutveckling, telefon, kontorsmaterial 
etc. 
 
Det är sannolikt att kostnadsutvecklingen är högre än uppräkning eftersom lönerörelsen de 
senaste åren varit cirka 2 procent de övriga kostnader för verksamhetsystem har varit nära 3 
procent (avtalen indexeras normalt av AKI-arbetskostnadsindex för en bransch). Totalt ger 
detta ett kostnadstryck på drygt 2,5 procent.  
 
Skillnaden mellan 2,5 procent kostnadstryck och 1 procent uppräkning motsvarar cirka 150 
tkr i ”effektivisering” för budgetår 2021. Utöver mellanskillnaden finns även en stark 
efterfrågan på kontorets tjänster som är ökande på grund av en växande kommun.  
 
Antalet medarbetare har ökat inom upphandlingsgruppen senaste åren och minskat något på 
redovisningen, i övrigt oförändrat. Orsaken till förändringen i redovisningen är nyttjande av ny 
teknik och e-faktura. Vidare har verksamhetssystemet Stratsys förändrat arbetsguppgifter 
och arbetssätt samt prioritieringar inom ledningsstödsgruppen utan att utöka bemanningen.  
 
Antal medarbetare (årsarbetare) 2016-2021 
Grupper 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Redovisningsenhet 4,3 4,3 4,0 3,5 3,5 3,5 
Upphandlingsenhet 1,7 2,7 3,5 3,5 3,5* 3,5 
Ledningsstödsgrupp 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Förvaltningsekonomgrupp 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Totalt (inkl chef) 13,5 14,5 15,0 14,5 14,5 14,5 
Antal medarbetare ekonomikontoret 
per 1000 invånare 0,78 0,80 0,80 0,77 0,75 0,74 
Andel medarbetare ekonomik. / 
Knivsta kommun (%) 1,33% 1,38% 1,42% 1,35% 1,33% 1,31% 
 
*) från sommaren 2020 övertas arbetsuppgifter från KLK för fordonshantering, avtal och 
administration, ca 0,15 årsarbetare är den initiala bedömningen i arbetstid. Förändringen ska också 
innebära en effektivisteirng i arbetsprocessen för fordonsanskaffning. 



 
 

 
 

Konsekvenser 
När kommunen förväntas växa flera år framåt påverkas ekonomikontoret i hög grad särskilt 
om det blir fler enheter som skapas. Den mycket föränderliga omvärlden påverkar behovet 
av stöd och service från ekonomikontoret i allt från enkla konteringar till komplexa 
upphandlingsfrågor. Det betyder också att omvärldsbevakning och kompetensutvecklingen 
är mycket viktig för att fortsatt kunna möta behovet av stöd och service. Med nuvarnade 
ramförslag måste även denna budgetpost krympa med risk för lägre kvalitet i service och 
rådgivning. 
 
En annan service är licenser till olika verksamhetssystem, det behöver ses över, det vill säga 
se över om färre personer ska få tillgång till de övergripande systemen såsom Stratsys, 
Kommers och Agresso. Alternativet är att låta verksamheter betala kostnaden för licenser 
(övervältringseffekt av kostnader). 
 
Vidare är det en stor utmaning att införa nya uppgifter och arbetssätt när arbetsbelastningen 
ökat under lång tid. Tiden med att finna ”enkla” förenklingar och ta bort enklare uppgifter är 
delvis över, nästa steg är att göra hårdare prioriteringar. Detta är bekymmersam då detta i 
förlängningen utgör en risk för personalnedskärningar, då den största delen av kontorets 
budget utgörs av personalkostnader. 
 
Det är viktigt att poängtera att tid för oplanerade eller oväntade ärenden inte finns utan en 
omprioritering alltid får en direkt konsekvens för andra ärenden/uppgifter. Lika så är 
organisationen mycket sårbar vid föräldraledighet eller vakanser. Detta har visat sig tydligt 
när vakanser uppstått de senaste året, övriga medarbetare får en mycket hög 
arbetsbelastning och vissa processer stannar av. Det ligger i farans riktning att detta blir en 
större utmaning med oförändrat antal medarbetare när kommunen växer. En möjlighet är 
undersöka ytterligare möjligheter till samarbete intert såväl externt för att minska sårbarhet 
och öka produktiviteten (stordriftsfördelar). 
 
Övriga behov 
Ekonomikontoret har behov av satsningar på e-handel och beslutsstödssystem kommande 
år. 
 
E-handel, förenklad och förbättrat beställnings- och betalningsförfarande. I olika studier 
beräknas att den årliga kostnaden är cirka 1 mnkr per år, i större kommuner beräknas ett 
införande av e-handel leda till kostnadsneutrala effekter efter 5 års tid. Kostnad för resurs, 
kapitaltjänst och årlig licens uppskattas till 1 miljoner kronor per år.  
 
Beslutstödssystem, ett analysverktyg skulle sträka chefers och handläggares möjlighet till 
analys av ekonomi och kvalitet i den egna verksamheten etc. Kostnaden är först och främst 
kapitaltjänstkostnader men även årlig licenskostnad. Införande kan på längre sikt leda till 
bätre kvalitativa beslut som leder till lägre kostnader. Bedömd årlig kostnad 400 tkr. 
 
Budgetpost Resursbehov 
E-handel 1 000 tkr 
Beslutsstödssystem 400 tkr 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Sammanfattning 

Prioriteringar 
• Underhåll och uppgraderingar i ekonomisystem, kommers, statistikprogram 

minimeras  
• Begränsning i användarlicenser till verksamhetssystem 
• Restriktivitare i extern kompetensutveckling 
• Samverkan intern/externt tjänster 

 
Behov 

• E-handel 
• Beslutstöd 

 
Slutsatsen är att ramförslaget till ekonomikontoret kommer vara kännbar. Införande och 
genomförande av e-handel och analysverktyg är inte möjligt inom föreslagen ekonomisk ram.  
 
Det är också viktigt att framhålla att ekonomikontoret senaste 5 åren har effektiviserat 
verksamheten direkt och indirekt med cirka 500 tkr, genom minskad bemanning och den 
återkommande lägre uppräkningen och jämfört med den allmänna kostnadsutvecklingen. 
Under samma period har kommunen haft en befolkningstillväxt med cirka 17 procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Kultur- och Fritidskontoret 
De senaste åren har arbetet på kultur och fritid präglats av arbetet med Knivsta Centrum för 
idrott och kultur men också av det långtgående arbetet med Vrå aktivitetshus. Under dessa 
år har kontoret systematiskt hållit ner kostnaderna kring dessa projekt genom att inte 
använda konsulter eller ett tillfälliga tjänster utan genom omprioriteringar och innovativa 
lösningar av befintliga tjänster. Då Vrå-projektet lades ner kvarstod ändå upparbetade 
kostnader som hamnade på verksamheterna.  
 
Kultur och fritid har de senaste åren fått en rejäl förstärkning vad det gäller lokaler. 
Utmaningen är, att det mesta av tillskjutna medel, går till hyror. Uppdraget att få andra 
aktörer att använda lokalerna i egen regi men också i samarbete med kommunen är ett 
prioriterat uppdrag för alla verksamheter på Kultur och Fritid. Det kräver dock i många fall att 
man har något mer än lokal att erbjuda och i arbetet med det lokala civilsamhället också ofta 
någon mer resurs. Här är det dock inte stora summor det handlar om men i dagsläget svårt 
att hitta i befintlig budget. Med detta i minnet är de besparingar som ligger för hela 
kommunkoncernen och planperioden också en utmaning då verksamheten ska skapa 
samarbeten i lokalerna så de används så optimalt som möjligt och därför behöver resurser 
för detta. Coronaviruset har under 2020 påverkat verksamheterna med ett tydliga 
inkomstbortfall och därför kommer 2021 vara det första året som verksamherna bedrivs 
under ett normalår. 
 
Ett frågetecken är om den uppräkning som ligger för 2021, det vill säga 2 %, räcker för de 
ökade kostnader som kommer i övrigt. De senaste åren har till exempel lönerörelsen kostat 
mer än den uppskrivning verksamhetrna fått och det har också varje år urholkat de övriga 
medel som finns i given budget. 
 
Allmän Kultur 
Här blir det tydligt att kommunens önskan om att ha ett växande och aktivt föreningsliv inte 
alltid korrelerar med förväntningarna från de kulturföreningar och studieförbund som verkar i 
Knivsta. Den nystartade Riksteaterföeningen som har som mål att skapa ett utbud på scenen 
i CIK behöver ett grundstöd för att kunna arbeta som förväntat. Utrymmet för det är litet i 
given budget.  Här behöver tillskjutas 100 tkr för att starta upp en verksamhet som kan 
växlas upp till det mångdubbla med hjälp av externa finansiärer. 
 
Allmän Fritid 
Föreningslivet växer i Knivsta. Utmaningarna ligger i att fördela i stort sett samma bidrag på 
fler föreningar. Den volymregelering som finns för allmän fritid är i det fallet av liten 
betydelse. Här finns också nya föreningsformer som är intressanta men samtidigt utmanande 
för de kriterier som traditionellt finns i Sveriges kommuner.  
Kostnaderna för de föreningar som driver en egen anläggning eller hyr en anläggning av 
extern part kontra de som nyttjar kommunens anläggningar till en markeringsavgift är en 
ständig diskussionsfråga. Subventionerna blir i slutänden tydligt ojämna och uppmuntrar inte 
till att bygga eller äga egna anläggningar vilket är att föredra för en kommun hålls ofta 
kostnader nere. Nackdelen är att kommunen tappar rådighet över anläggningarna när 
föreningslivet växer. 
 
Idrott- och fritidsanläggningar 
CIK, Knivsta Centrum för Idrott och Kultur, kommer att 2020 helt gå i drift. Att hålla en skälig 
grad av öppethållande och service mot de som nyttjar och ska nyttja huset är en utmaning. 
Ett pågående arbete förs för att optimera personal inom hela kultur och fritid för att klara det 
uppdraget. Det är också första gången, man driftar en sådan anläggning som är byggt som 
ett passivhus, och därför är det inte helt lätt att se hur driftskostnaderna kommer att bli.  



 
 

 
 

 
Arbetet med fotbollsplaner på Kölängen fortgår men ser ut att försenas av olika 
omständigheter. En dialog sker fortlöpande med Knivsta Idrottsklubb. Här är det i dagsläget 
osäkert hur kostnaderna kommer att slå på 2021 års budget. 
Diskussioner förs också med KIL:en kryssen om rustning av Brunnbybadet där kommunen är 
arrendator men badet är ett viktigt anläggning för Knivstaborna. En padeltennisbana är också 
under planering med en privat aktör. Genom att på detta sätt jobba med civilsamhället kring 
andra lösningar för att säkerställa nya anläggningar, skapar Kultur och Fritid ett större, 
varierat utbud för Knivstaborna. För att säkerställa den här typen av arrangemang krävs det 
dock att kommunen har personal som kan aktivt jobba med dessa frågor och idagsläget är 
arbetet både sårbart och underbemannat.  
 
Bibliotek 
Under 2019 togs en ny biblioteksplan som på olika sätt visar vägen i det fortsatta 
biblioteksarbetet i kommunen. Under de senaste 9 åren har verksamheten i princip inte haft 
några ramförstärkningar.Med ett ökat tryck från fler invånnare ger detta återverkningar på 
verksamheten.Biblioteket kan som regel skära ner på tre delar, media, program och 
öppettider. Om man skär ner på mediainköp får det konsekvensen att biblioteket inte är 
tillåtna att ansöka om årligt litteraturstöd från Kulturrådet. Där får Knivsta bibliotek 70 tkr per 
år vilket är nära 10% av dagens mediebudget. Det får även konsekvensen att biblioteket 
köper färre böcker och inte kan tillåta e-böcker eller strömmande filmer, ej heller nya 
etjänster som tidskrifts- och musikdatabaser. Programverksamheten sker redan idag i 
blygsam ekonomisk omfattning och ger inte några stora vinster om man skulle välja att skära 
ner den. 
Biblioteket har under flera år flaggat för behovet av att uttöka antalet tjänster då 
bemanningen idag ligger under riksgenomsnittet. En åtgärd för att klara nuvarande 
omständigheter kan komma att bli att sluta ta emot till exempel bokade grupper från 
skola/förskola. Ett beslut som skulle gå emot bl.a. det som står i den nya biblioteksplanen. 
 
Ungdomsverksamhet 
Med tanke på att Knivsta kommun har en stor andel unga är Ungdomsverksamheten 
förhållandevis liten. Genom att dela personal med Fritidsklubben som bedrivs i samma 
lokaler lyckas man hålla en personalstat som håller för schemaläggning. Tidigare var 
bemanningen fördelad på flera tjänster men de senaste åren har förvaltningen jobbat aktivt 
med att göra tjänsterna till heltider för att kunna rekrytera personal med bättre kompetens 
och under drägligare arbetsförhållanden. Det försvårar dock arbetet med att utveckla rbetet 
utanför de fasta lokaler då antalet personer minskar. Genom arbetet med ungdomsappen har 
man ändå ökat möjligheterna till kontakt med andra ungdomar än de som vanligtvis kommert 
till fritidsgården. För att den ska nå sin fulla potential så behöver den dock förstärkas med en 
50 % tjänst som idag inte finns i budget.  
 
Lokalerna i källaren på Sjögrenska gymnasiet är också sedan några år, i egentlig mening, 
kontraktslösa. Diskussioner förs om verksamheten ska flyttas och i så fall hur man då till 
vissa delar kan samverka med andra delar av Kultur och Fritid.  Under 2020 diskuteras 
också samarbeten med skolan och då framför allt i Alsike. Med den låga bemanningsgrad 
som är idag är det dock svårt att bedriva verksamhet på flera ställen i kommunen.  
 
Under 2020 fortgår diskussioner mellan kultur och fritid och skolan om hur samarbetet med 
kring fritidsklubben kan utvecklas och bli ”världens bästa fritidsklubb”. Detta arbete kommer 
att synas tydligt under 2021.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Kulturskola 
Sårbarhten i verksamheten är stor då de flesta tjänsterna är små och medarbetarna ofta 
jobbar i flera kommuner och/eller frilansar på resten av tjänsten. Olika orsaker gör att man 
kan behöva ta in extra personal och det medför i sin tur ökade kostnader. Kulturskolan har, 
jämfört med andra i landet, höga avgifter och gruppundervisningen bär i stor utsträckning 
sina egna utgifter. Ändå behövs statsbidrag för att kunna genomföra många av de ämnen 
som gör att kulturskolan är mer än musikskola. Trycket är fortsatt högt på kulturskolan och 
intresset är större än de antal elever som verksamheten kan ta emot. För att komma till rätta 
med detta behövs en tydlig satsning som kan möjliggöra en omstrukturering där sårbarheten 
minskar  och möjligheten till flexibilitet inom kulturskolan kan användas maximalt. Satningen 
bör göras i kombination med en ökad digitalisering som skapar större förutsättningar för fler 
att delta. Kulturskolan är en viktig del av möjligheten för barn och unga att utvecklas som 
individer och stärka sin självkänsla och identitet. Att öka möjligheten för fler att få den 
möjligheten är därför viktigt för kommunens barn och unga. För att påbörja ett tydligt 
förändringsarbete behöver kulturskolan under 2021 förbereda för att ett förändringsarbete är 
genomförbart. 
 
 
Allmän Kultur   KF plan Budget 
         1 503     1 503 
Kommentarer:  
Knivsta CIK ger kulturföreningslivet nya förutsättningar. Flera lokala föreningar vill arrangera 
och producera kulturevenemang på scenen. En viktig del för att möjliggöra detta är stöd och 
bidrag från kommunen. De 100 tkr som finns i form av arrangörsstöd täcker ca 20 % av 
bidragets totala ansökningar per år. Den årliga uppräkningen bör läggas på att stärka 
arrangörsstödet. Detta för att fåId andra att göra och skapa på CIK. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
En utebliven höjning av arrangörsstödet riskerar att minska föreningarnas möjligheter till 
engagemang och arrangemang. För att stärka och stödja samarbeten med det lokala 
kulturlivet behöver kommunen signalera en stärkt vilja och beredskap att stötta 
lokalproducerad kultur. 
 
Allmän Fritid   KF plan Budget 
         3 675     3 666 
Kommentarer: 
Tilldelad ram innebär att samma förutsättningar kvarstår som för 2020. Bidraget för O-ringen 
2020 utgår 2021. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Ett ökat antal deltagare i föreningslivet medför att tilldelad budget för bidrag ska räcka till fler. 
Konsekvensen blir att fler aktiva får mindre andel av bidragen.  
 
Idrotts- & fritidsanläggningar  KF plan Budget 
       50 475   50 481 
Kommentarer: 
Inför verksamhetsstarten i CIK 2020 identifierades ett budgetunderskott på ca 1 miljon. 
Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att reglera detta under 2020 men ser stora 
utmaningar. Uppräkningen för 2021 innebär att underskottet i budgeten regleras till stor del. 
Trots detta fattas ca 600 tkr för att få en budget som når 0- resultat. Hyran som ligger i 
budget är också beroende av KPI som ännu inte är känt, vilket innebär att den både kan 
stiga eller sjunka, vilket påverkar budgeten för 2021. Utöver detta är intäktssidan osäker då 
2021 blir det första året CIK håller öppet helår och det är svårt att förutse i vilken grad 



 
 

 
 

lokalerna kommer att hyras ut. Övriga idrotts- och fritidsanläggningar förväntas bibehålla nivå 
och drivas inom tilldelad ram. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Inför 2021 är det flera faktorer som påverkar ekonomin främst hyresintäkterna som är svåra 
att förutspå och påverka. Konsekvensen av att gå in i 2021 med för stram budget, blir att 
personalkostnaderna måste ses över, och bemanningen kan komma att begränsas. I 
förlängningen kan det medföra att öppettider och tillgänglighet begränsas. 
 
Bibliotek    KF plan Budget 
         8 896     8 901 
Kommentarer: 
Ekonomisk ramtilldelning innebär stor utmaning för bibliotekets verksamhet som redan ligger 
långt under rikssnittet vad gäller bemanning. 
Kraven och förväntningarna på biblioteket som en demokratisk och offentlig plats ökar. 
Prioriteringar i verksamheten kommer därför att bli nödvändiga i arbetet att uppfylla 
biblioteksplanen. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Vid nedskärningar på program, eller öppettider, får det konsekvensen att kommunen inte 
lever upp till bibliotekslagen om kulturella upplevelser eller tillgänglighet.  

Eftersom nya biblioteksplanen omsluter förskoleåldern på ett nytt och fokuserat sätt behöver 
bibliotekets nya verksamhetsplanering också rikta sig mer mot den gruppen. Vilket med 
nuvarande budgetförslag innebär ytterligare neddragning på annan verksamhet. 
 
Ungdomsverksamhet   KF plan Budget 
         3 922     3 927 
 
Kommentarer: 
Ungdomsverksamheten kan med givna budgetramar bibehålla den verksamhet som 
levereras under 2020. För att utveckla och utöka verksamheten i enlighet med den växande 
gruppen ungdomar i Knivsta behöver medel tillskjutas. Eftersom socialstyrelsen inte betalar 
ut något lovbidrag 2020 befaras att det inte gör det för 2021 heller. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Fler och fler ungdomar hamnar utanför organiserad och drogfri verksamhet. Med det 
eventuellt uteblivna lovbidragen kan inte meningsfulla och trygga lovaktiviteter genomföras i 
tllräckligt stor utsträckning. 
 
Kulturskola    KF plan Budget 
         5 103     5 108 
 
Kommentarer: 
Antalet elever har ökat på de mest populära ämnena. Det handlar om enskild 
instrumentalundervisning där efterfrågan på platser är större än möjlighet att ta emot elever. 
Indraget stöd från Kulturrådet har medfört paus i ämnena bild och form, samt mode, foto och 
design.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Lagd budget för 2021 begränsar möjligheterna att nå  nya målgrupper för att minska 
utanförskap och segregation. Målet där unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull 
fritid kan bli utmanande att nå.  



 
 

 
 

 

Investeringsplan 2021 
Kommunstyrelsen Utgift 
Fritid och kultur 2021 
Biblioteket 250 
Idrotts- och fritidsanläggningar 1 100 
Konst, underhåll och inventering 500 
Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel 100 
Kulturskolan, Inventarier och läromedel 150 
SUMMA Fritid och kultur 2 100 
   
Gemensam stödverksamhet   
Inventarier 500 
Programvara e-handel 500 
Analysstöd (BI) 500 
Webbutveckling  1 000 
Intranät/virtuell arbetsplats 250 
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) 200 
Dokumenthantering  500 
Nämndprocessen 0 
Arkiv och E-arkiv 500 
IT hårdvara, central infrastruktur 1 000 
Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) 4 000 
Programarbete för nya verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 

1 000 

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, 
lokalansvarig 

1 500 

SUMMA Gemensam stödverksamhet 11 450 
   
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 400 
   
KS ofördelade investeringsmedel 10 000 
   
SUMMA Kommunstyrelsen 23 950 
 

Investeringar 
Beviljade medel finns för flertalet system som exempelvis e-handel och beslutsstödsystem. 
Investeringarna är inte genomförbara med förslaget till driftram. Förutom 
kapitaltjänstkostnader för systemen krävs personalresurser för införa och dirva arbetet med 
frågorna. Förslaget är exempelvis att ändra i planen, analysstödet är mer prioriterat och 
förslagsvis införande under 2022 under förutsättning att medel tillses för investeringen. E-
handel, införande under tidigast 2023 men samma förutsättningar. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Eva Mårtensson Datum KS-2020/280 
Lokalförsörjningschef 2020-03-28   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Startbeslut Högåsskolan-omställning lokaler från förskola till skola 
KS-2020/280 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Kommunfastigheter att teckna kontrakt med 

upphandlad ramavtalsentreprenör för ett genomförande av omställning lokaler 
Högåsskolan från förskola till skola  

 

Sammanfattning  
Ärendet avser en ombyggnad, framförallt rivning av väggar, för att åstadkomma två klassrum 
mer samt en kapacitetsökning av förskolelokalerna så att det blir klassrum som rymmer 24 
elever per klassrum istället för 16 elever. Totalt kommer förskoledelen att innehålla sex 
klassrum. Ombyggnaden kommer att innebära en utökning av hyran på ca 150 000 kr per år. 
 

Bakgrund 
From höstterminen 2019 finns det ingen förskoleverksamhet kvar i Högåsskolan, vilket följer 
planeringen sedan skolan byggdes. Planeringen har även varit att förskolelokalerna ska 
byggas om från förskola till skola för att åstadkomma anpassade klassrum som kan ta emot 
erforderligt antal elever. Det finns även ett behov av minst ett ytterligare klassrum för att 
skolan ska innehålla 21 klassrum och kunna bli treparallellig.  
 
Under läsåret 2019/2020 har skolundervisningen bedrivits i befintliga förskolelokaler men 
from höstterminen ökar antalet förskoleklasselever inom området och planeringen är att 
Högåsskolan ska kunna ta emot 60 nya förskoleklasselever till höstterminen 2020. 
Nuvarande lokaler kan max ta emot 16 elever/ klass, vilket i praktiken är begränsande för det 
behov av platser som finns. 
 
Förvaltningen har tillsammans med Kommunfastigheter arbetat för att ta fram ett förslag för 
att göra om förskoledelen så att det blir två klassrum extra, totalt 6 klassrum samt att göra 
om klassrummen så att elevantalet per klassrum kan uppgå till 24 elever. Detta för att skolan 
ska kunna ta emot 72 elever per årskurs. Förslaget innebär framförallt att ett antal väggar 
rivs samt att kapprummet måste göras om för att ta mot kläder för 144 elever istället för 64 
elever. 
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Kommunfastigheter kommer att genomföra entreprenaden inom befintligt ramavtal. Med 
anledning av coronaviruset har de dock uttryckt en risk för försening av projektet om det  
uppstår personalbrist pga. sjukdom eller försenade materielleveranser.   
 
Behovet av denna ombyggnad har beskrivits i lokalförsörjningsplan förskolan och skola 
utbildningsnämnden 2020-2029, UN-2020/103 § 21 och information gavs på 
utbildningsnämndens presidium den 31 mars. 
 
I investeringen för startbeslutet Högåsskolan ingår även ett staket längs den del av 
skolgården som mot nordost angränsar mot en gång- och cykelväg. Behovet av ett staket för 
att undvika eventuella olyckor där ban kan komma till skada har påtalats av skolledningen 
och förts fram som ett Knivstaförslag.  
 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ombyggnaden, inklusive staketet, beräknas kunna ske under sommaren 2020 och bedöms 
generera en investering på ca 2,3 mkr, varav staketet utgör en kostnad på 130 000 kr. 
Investeringen kommer att innebära en utökning av hyran på ca 150 000 kr per år. Den 
utökade hyreskostnaden ryms inom nämndens budget. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Daniel Lindqvist  
 
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till: Normalt måste du som handläggare informera 
nämndsekreteraren vilka som ska ha beslutet. Akten står alltid först som ”mottagare”.  
Akten 
Kommunfastigheter 
Utbildningsnämnden 
Lokalförsörjningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ombyggnaden medför att Högåsskolan kan ta mot de förskoleklasselever som behöver 
plats på Högåsskolan. 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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 Ordförandeförslag 

2020-04-16 
Diarienummer 
KS-2020/327 

   
 

Kommunstyrelsen 

Höjd prioritet för Knivsta kommun inom tidplanen för 
vårdcentrumsutvecklingen, Effektiv och nära vård 2030 
 
Förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med höjd prioritet för Knivsta kommun inom 

tidplanen för vårdcentrumutvecklingen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna ansvarar för en stor del av den nära vården och därmed är det viktigt att 
system- och strukturförändring av hälso- och sjukvården genomförs över 
huvudmannagränserna. Gemensam målbild och strategier finns framtagna i rapporten 
Effektiv och nära vård 2030. Som en del av strategin för att nå målbilden finns en fördjupad 
beskrivning av inriktningen för vårdcentrumutvecklingen i regionen. 
 
Den 25 mars beslutade kommunfullmäktige att stödja målbilden för Effektiv och nära vård, att 
stödja inriktningen för vårdcentrumutvecklingen samt att uppdra till socialnämnden, 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att aktivt medverka i förändringsarbetet 
tillsammans med Region Uppsala inom strategin för närvårdssamverkan (KS-2020/108). 
Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta för höjd 
prioritet för Knivsta kommun inom tidplanen för vårdcentrumutvecklingen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet i fråga avser delegering av det uppdrag som kommunfullmäktige gav 
kommunstyrelsen. De beslut som kommunfullmäktige tagit avser den övergripande 
inriktningen av såväl målbild som vårdcentrumutveckling men förpliktigar inte kommunen till 
att i dagsläget ta ställning till ett ekonomiskt ansvarstagande utöver kommunens nuvarande 
uppdrag. Förvaltningen behöver fortlöpande beakta de ekonomiska konsekvenserna ur ett 
både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. 
  
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Effektiv och nära vård 2030 – målbild och strategi (2018)  
Inriktning för vårdcentrumutveckling i Uppsala län (2019-10-09) 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
Socialchef 
Utbildningschef 
Samhällsbyggnadschef 
 

Peter Evansson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Samtliga kommuninvånare blir i någon mån berörda av en större system- och 
strukturförändring av hälso- och sjukvården.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Hälso- och sjukvård till barn och unga är en av målgrupperna som inkluderas i översynen av 
dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsarbete. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Isak Bergdahl 
Jurist 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-09 

Diarienummer 
KS-2019/945 

   
 

Kommunstyrelsen 

Godkännande i efterhand av yttrande till förvaltningsrätten gällande 
överklagande av KF § 126 2019-11-20 Anmälan av gruppledare, 
laglighetsprövning, mål nr 8049-19 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner i efterhand yttrandet Svar till Förvaltningsrätten i Uppsala, 

Överklagande av KF § 126 2019-11-20 Anmälan av gruppledare, laglighetsprövning, mål 
nr 8049-19, daterat 2020-03-26. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraternas tidigare gruppledare har överklagat en anmälan om ny gruppledare 
vid fullmäktiges sammanträde den 20 november 2019. 
Förvaltningen lämnade ett yttrande till förvaltningsrätten den 26 mars 2020. Då ett särskilt 
lagreglerat delegationsförbud råder i denna typ av ärenden ska yttrandet istället beslutas av 
kommunstyrelsen. 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen i efterhand godkänner och antar kommundirektörens 
yttrande som sitt eget. 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraternas tidigare gruppledare har överklagat en anmälan om ny gruppledare (§ 
126) vid fullmäktiges sammanträde den 20 november 2019. Kommundirektören har besvarat 
förvaltningsrättens föreläggande att lämna ett skriftligt svar till domstolen genom att avge 
yttrande till förvaltningsrätten. I yttrandet bestrids bifall till överklagandet – med andra ord att 
den anmälan om ny gruppledare som lämnades till fullmäktige i november förra året ska stå 
fast tills vidare. 
Kommunstyrelsen får enligt 6 kap. 15 § kommunallagen (KL) svara i domstol när ett beslut i 
fullmäktige har överklagats. 
Kommundirektören har i kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.8 en allmän rätt att 
för styrelsens räkning att yttra sig i domstol, utan begränsning till ämnesområde. Enligt 6 kap. 
28 § andra punkten KL får beslut att avge yttrande inte delegeras när det, bland annat, rör ett 
överklagat ärende i fullmäktige. Detta delegationsförbud innebär att yttrandet till 
förvaltningsrätten borde ha antagits av kommunstyrelsen. 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen i efterhand godkänner och antar kommundirektörens 
yttrande som sitt eget. 
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Övriga underlag för beslut 
Yttrandet Svar till Förvaltningsrätten i Uppsala, Överklagande av KF § 126 2019-11-20 
Anmälan av gruppledare, laglighetsprövning, mål nr 8049-19, daterat 2020-03-26. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
 

 

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

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 

Kommunstyrelsen YTTRANDE Diarienummer 
 2020-03-26 KS-2019/945 
 

Delegationsbeslut 
Svar till Förvaltningsrätten i Uppsala, Överklagande av KF 
§ 126 2019-11-20 Anmälan av gruppledare, 
laglighetsprövning, mål nr 8049-19 

Yrkande 

Kommunstyrelsen i Knivsta kommun, härefter Kommunen,  
bestrider bifall till överklagandet. 

Delegationsgrund 

Kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 1.8. 

Bakgrund 

Gunnar Parnell anmäldes som Sverigedemokraternas gruppledare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2018 (§ 130). I protokollet för 
fullmäktiges sammanträde den 20 november 2019 (§ 126) antecknas att Jakob 
Deremar (SD) anmäler Monica Lövgren (SD) som ny gruppledare för 
Sverigedemokraterna från och med den 20 november 2019. 

Gunnar Parnell har begärt laglighetsprövning hos förvaltningsrätten för förfarandet 
den 20 november 2019 och har yrkat att domstolen ska upphäva § 126. Gunnar 
Parnell har efter sitt överklagande lämnat Sverigedemokraterna och är numera 
medlem i Kristdemokraterna. 

Grunder 

Är anmälan av gruppledare ett överklagbart beslut? 

Kommunen menar att en anmälan av detta slag inte ska vara ett överklagbart beslut. 
Istället är denna anmälan enbart en information till de övriga partierna som antecknas 
i protokollet, och som sådan är den inte överklagbar. 



 
 

 

Kommunstyrelsen YTTRANDE Diarienummer 
 2020-03-26 KS-2019/945 
 
Är gruppledaren förtroendevald i kommunallagens mening? 

Kommunallagen (KL) 4 kap. 1 § innehåller en definition som innebär att en 
förtroendevald i den lagens mening är ledamot eller ersättare i fullmäktige, 
nämnderna, fullmäktigeberedningarna eller är revisor i kommunen. Utöver dessa 
kategorier kan en ensamöverförmyndare anses vara kommunalt förtroendevald, se 
föräldrabalken 19 kap. 16 §. Gemensamt för dessa förtroendeuppdrag är att de är 
grundande i kommunallagens bestämmelser, eller för överförmyndarens del i 
föräldrabalken med tydlig hänvisning till kommunallagen. Gruppledaren eller en 
förtroendemannaroll med motsvarande uppdrag omnämns inte i kommunallagen. 

Ur motiven till 1991 års kommunallag, som för frågan äger fortsatt giltighet, framgår 
följande: 

Med förtroendevalda avses i vårt förslag ledamöter och suppleanter – eller med vår 
terminologi ersättare – i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, styrelsen och övriga 
nämnder samt revisorer och revisorsersättare. dvs. de som har uppdrag som grundas på 
kommunallagens bestämmelser och som regleras där. (Prop. 1990/91: 117 s. 58) 

Ett annat utmärkande drag för de kommunalt förtroendevalda är att de har förordnats 
sina respektive uppdrag av fullmäktige genom en valprocedur, genom acklamation 
enligt KL 5 kap. 53 § eller sluten omröstning enligt KL 5 kap. 54 §. Inget av dessa 
valförfaranden iakttogs när Gunnar Parnell anmäldes som Sverigedemokraternas 
gruppledare i Knivsta kommunfullmäktige i oktober 2018, eller när någon annan 
partiföreträdare har anmälts som sitt partis gruppledare under mandatperioden. 

Gruppledarna har inget uppdrag inom den kommunala organisationen. Gruppledarna 
är inte del av någon fullmäktigeberedning eller något annat kommunalt organ. Istället 
har gruppledarna partiuppdrag av varierande innehåll och betraktas även som 
kontaktpersoner för sina respektive partier i förhållande till kommunens förvaltning, 
fullmäktiges presidium och partierna sinsemellan. Vem som ska vara gruppledare 
anmäls till fullmäktige av sina respektive partier och detta betraktas som en 
information till de övriga partierna och till förvaltningen. 

Som tidigare beskrivits är gruppledarskapet inte omnämnt i kommunallagen. 
Gruppledarfunktionen har sin förebild i riksdagens motsvarighet, där 
gruppledarskapet sedan lång tid tillbaka varit reglerad i riksdagsordningen. I 
riksdagen utses gruppledarna av sin partigrupp, inte den beslutande församlingen 
(se riksdagsordningen 1 kap. 3 § och 4 kap. 3 §). 

Den grund för upphävandet av Jakob Deremars anmälan som Gunnar Parnell anför, 
KL 4 kap. 9 §, förutsätter att det uppdrag som återkallats är ett uppdrag för en 
förtroendevald som har valts av fullmäktige. Som framgår av ovan bestrider 
Kommunen att Gunnar Parnells gruppledarskap varit ett kommunalt 
förtroendeuppdrag och att han dessutom inte valts av fullmäktige till gruppledare. 
Den principiellt grundade självständigheten och förbudet mot ofrivilligt entledigande 
är inte heller applicerbar på gruppledarna då de senare inte fattar kommunala beslut 
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eller myndighetsutövar. Närmare till hands än att anses vara förtroendevald kan 
gruppledaren ha ett uppdrag som möjligen liknar den politiska sekreterarens. 

Kommunen menar att gruppledarskapet ska vara knutet till partiet. Det är inte en 
rimlig ordning att ett parti under resterande del av mandatperioden ska tolerera att ha 
en gruppledare som inte längre är medlem i det partiet. 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör, delegat  

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-24 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Åsa Franzén Datum KS-2020/79 
Chef kommunledningskontoret 2020-04-14   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler 
KS-2020/79 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse 2020-04-14 som svar på revisorernas 
”Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler” 
 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att, i samverkan med Kommunfastigheter, 
genomföra åtgärdspunkterna i enlighet med tjänsteskrivelsen och återrapportera till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunens lokalförsörjningsprocess avseende 
verksamhetslokaler. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av granskningens resultat och de rekommendationer som lämnas. Granskningen 
är ställd till Kommunstyrelsen, nämnderna och Kommunfastigheter AB och svaret har tagits 
fram gemensamt på tjänstemannanivå av berörda kontor inom kommunen och 
Kommunfastigheter.   
Kommunen och Kommunfastigheter ser positivt på att revisorerna har valt att granska 
lokalförsörjningsprocessen och rapporten är ytterligare en pusselbit i det förbättringsarbete 
som redan påbörjats. Det finns dock ett antal missförstånd och felaktigheter i rapporten som 
hade kunnat avhjälpas om en sakgranskning genomförts på relevant underlag. Med detta 
sagt väljer kommunkoncernen att fokusera på de relevanta synpunkter som ändå lyfts fram i 
rapporten och vilka åtgärder som avses att vidtas med anledning av dessa. 
Vissa av de felaktigheter som hittats i rapporten kan inte lämnas helt okommenterade. 
Åtgärdslistan efterföljs därför av ett antal kommentarer till granskningen.  
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Åtgärdspunkter med tidplan 
Nedan föreslås åtgärder med anledning av granskningen av lokalförsörjningsprocessen 
avseende verksamhetslokaler 

• Kommunen kommer att utreda behovet av fördjupade principer för lokalförsörjningen. 
Detta kommer då komplettera kommunstyrelsens tidigare satta mål om att kommunen 
ska ha ändamålsenliga, klimat och kostnadseffektiva lokaler samt ägardirektivet till 
Kommunfastigheter gällande lokaler. 
 

• En uppdatering av lokalförsörjningsplanerna pågår och när dessa är klara kommer de 
att aggregeras ihop till en kommungemensam lokalförsörjningsplan. 

 
• Kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans med Kommunfastigheters VD 

kommer även i fortsättningen att agera lokalstyrgrupp för gemensamma beslut i 
lokalfrågor.  
 

• Kommundirektören och Kommunfastigheters VD kommer fortsätta arbetet, som 
påbörjades efter årsskiftet, med att ytterligare förbättra dialogen och skapa tydligare 
styrning, rollfördelning och bättre samverkansrutiner i beställningsprocessen. 
 

• En genomlysning av kommunens bolagsstruktur är upphandlad och kommer att 
genomföras under hösten. I denna genomlysning, som i huvudsak syftar till att skapa 
en optimal organisation, kommer även lokalförsörjningsprocessen vara en faktor. 
 

• Kommunfastigheter kommer tillsammans med kommunen att ta fram rutiner för hur 
tilläggsbeställningar under genomförandeprocessen ska hanteras. 
 

• Samverkansformen partnering kommer att ses över. Genomförandet av ett tilltänkt 
projekt, för tydlighetens skull, kan med fördel delas upp i väl avgränsade skeden. 
Resultatet av respektive skede presenteras för relevant kommunal instans, som 
underlag för formellt beslut avseende projektets fortsättning innan efterföljande skede 
påbörjas. På detta sätt skulle en större tydlighet i vad som ska levereras uppnås. Det 
ges möjlighet att fastställa kostnaden med större precision. En möjlig konsekvens 
som inte är försumbar i detta sammanhang är en försenad tidplan och därför behövs 
en konsekvensanalys i projekteten som beaktar detta.  
 

• Inför nästa nyproduktionsprojekt och kommande ombyggnationer kommer 
Kommunfastigheters nya projektuppföljningsverktyg att effektivisera uppföljning, 
skapa bättre möjlighet till analys samt öka spårbarheten i hur projekt utvecklas. I 
verktyget finns även stöd för beslutsprocessen som gäller vid uppstart och eventuell 
förändring i investeringsramar. I samband med detta utvecklar bolaget även rutiner 
för hur beställningsunderlag ska se ut och hur rapportering av projekt ska 
genomföras.  

 
• Det pågående arbetet med att förtydliga och utveckla besluts- och 

beställningsprocessen mellan kommunen och Kommunfastigheter fortsätter. Detta 
gäller såväl nyproduktionsprojekt som beställningar som rör ombyggnationer. Detta 
arbete kommer att vara klart under 2020.  
 

• Arbetet inom kommunkoncernen att specificera lokalinvesteringar och förväntad 
tidsåtgång kommer att fortsätta och förtydligas i kommande projekt. 
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• En översyn av de pedagogiska programmen för Framtidens pedagogiska lärmiljö för 
förskola och skola i Knivsta kommun kommer att ske när planeringen för nästa 
förskola eller skola påbörjas. I samband med det tas beslut om eventuell uppdatering 
av programmen. 
 

• En uppdatering och fastställande av processbeskrivningarna kommer att ske i 
samband med nästkommande projekt. 
 

• Förvaltningen och kommunfastigheter kommer att förbättra återrapporteringen till 
Kommunstyrelsen efter avslutade projekt. 

 
Kommentarer till granskningen  
Granskningen av Kommunfastigheter AB, kommunstyrelsen och nämndernas processer för 
planering och anskaffning av lokaler genomfördes genom dokumentstudier, insamling av 
beslutsunderlag, samt genom intervjuer med tjänstemän och politiker. Den slutgiltiga 
versionen av revisionsrapporten innehåller ett antal felaktigheter och missförstånd som hade 
kunnat justeras om rapporten hade skickats ut till berörda för sakgranskning. Visserligen fick 
kommunen en tidigare version av rapporten för sakgranskning men efter denna granskning 
lades ett antal kontrollpunkter till och den slutliga version av rapporten skiljer sig markant från 
den rapport som granskades, gällande både bedömningarna utifrån kontrollmålen samt 
rekommendationerna. 
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionella fråga 

• Har kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga processer för planering och 
anskaffning av lokaler? 

Efter genomförd granskning anser revisorerna att Kommunfastigheter, kommunstyrelsen och 
nämnderna inte har ändamålsenliga processer för planering och anskaffning av lokaler. 
Revisorernas bedömning utgår bl.a. från synpunkten att kommunen har en 
lokalförsörjningsprocess som i huvudsak främjar tillhandahållande av funktionella och 
verksamhetsanpassade lokaler, dock saknar processen kommunkoncernperspektiv och 
kostnadseffektivitetsperspektiv. 
Den samlade kommunkoncernen delar inte uppfattningen att lokalförsörjningsprocessen 
saknar kommunkoncernperspektiv och kostnadseffektivitetsperspektiv. Däremot kan 
processen självklart förbättras och åtgärdslistan är en bra utgångspunkt för detta. 
  
En annan bedömning från revisorerna är att eftersom det saknas en kommungemensam 
lokalförsörjningsplan har kommunstyrelsen inte någon möjlighet att göra en samlad 
bedömning av vilken inverkan de totala lokalinvesteringarna har på nämndernas 
driftkostnadsutveckling på kort och lång sikt. En uppdatering av lokalförsörjningsplanerna 
pågår och när dessa är klara kommer de att aggregeras ihop till en kommungemensam 
lokalförsörjningsplan. Redan idag uppdaterar ekonomienheten två gånger per år kommunens 
långtidsprognos avseende drift, investeringar och låneskuld utifrån ett koncernperspektiv. 
Detta fångas upp och presenteras i den ordinarie budgetprocessen. 

Revisonen anser vidare att det inte görs alternativkostnadsanalyser, alternativa lokaliseringar 
eller optimeringsberäkningar inför beslut om lokalbeställningar. Här behöver de långa 
processer och utredningar som föregås innan det blir ett beslut om lokalbeställning i 
kommunstyrelsen framhållas. Inför i princip samtliga större lokalinvesteringar har olika 
alternativ utretts.  
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Det finns dock ett behov av att förtydliga kommunstyrelsens/beställarens roll i den här 
processen. När det gäller lokaliseringen av skolor och förskolor så ingår det i ordinarie 
detaljplanearbete. Här föregås alltid beslut om detaljplaneläggning av utredningar av 
alternativa lokaliseringar som föredras ett antal gånger inom kommunstyrelsen planutskott, 
utbildningsnämnd och kommunstyrelsen. 
 
Avslutningsvis vill kommunkoncernen framhålla att en granskning av 
lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler inte helt kan bortse från 
slutresultatet av en sådan process, d.v.s. verksamhetslokalerna. Knivsta kommun och 
kommunfastigheter har trots allt lyckats få fram fantastiska verksamhetslokaler till en, 
jämförelsevis, låg kostnad sett över byggnadens hela livscykel. Detta har inte gått obemärkt 
förbi och Knivsta har vid flera tillfällen lyfts fram som ett föredöme.  
 
Bl.a. har Boverket valt ut Adolfsbergsskolan som en exempelskola. På Boverkets hemsida 
går att läsa bl.a. följande: ” Exempelsamlingen syftar till att sprida kunskap om planering, 
utformning och förvaltning av goda lärmiljöer. Här betonas vikten av bra styrdokument och 
goda processer som en del av arkitekturuppdraget”. Adolfsbergskolan har även 
uppmärksammats med en nominering till Kasper Sahlin priset. I motiveringen är det 
processen i framtagandet av funktionella planlösningar, det pedagogiska programmet samt 
den låga budgeten som lyfts fram i juryns motivering.  

Knivsta kommuns passivhusbyggande har också uppmärksammats. Centrum för Idrott och 
kultur i Knivsta, Elmeskolan i Älmhult, Glänninge skola och idrottshall i Laholm, Skapaskolan 
i Huddinge är några av de certifierade passivhusprojekten som uppmärksammats för sin 
goda design och funktion. När det gäller skolor, förskolor och Idrottshallar har det i Sverige 
genomförts 15 projekt. Av dessa har Knivsta kommun genomfört 5 projekt. Två av totalt 7 
förskolor, 2 av totalt 6 skolor samt 1 av 2 totalt idrottshallar. 

Kommunfastigheter lyfts också fram av upphandlingsmyndigheten som ett föredöme och de 
redogör för Knivstamodellen på sin hemsida på följande sätt, ”Knivsta kommun har lyckats 
bygga energieffektiva hus till lägre byggkostnader och med bättre relation till sina 
leverantörer. Nyckeln har varit en modell för samverkan i byggentreprenader som tagits fram 
av kommunens fastighetsbolag.” 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bedömningen är att föreslagna åtgärder kan genomföras inom befintlig ram. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Daniel Lindqvist  
Kommundirektör   
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Revisorerna 
Kommunfastigheter 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet är ett svar på revisorernas rapport och har ingen påverkan på barn. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Från: Åsa Franzen 
Skickat: den 24 januari 2020 13:17 
Till: Ronny Hellström 
Kopia: Knivsta Kommun 
Ämne: Svar på utsänd granskningsrapport per den 14 januari 2020 
 
Hej! 
 
Hej Ronny, 
 
Med anledning av brevet från kommunrevisorer: 
 
Kommunrevisorer önskar svar på granskningsrapporten inom 30 dagar.  
Den gällande handläggningsordning inom kommunen innebär att svar inom 30 dagar i praktiken är 
en omöjlighet.  

1. Processen börjar med att en granskningsrapport mottages av diariet och skickas vidare till 
utsedd handläggare. (tidigare har rapporter anmälts i kommunfullmäktige först) 

2. Därefter ska handläggaren analysera och bereda ett svar på granskningen. Beroende på hur 
många utvecklingsområden som rekommenderas i granskningsrapporten så kan arbetet med 
att arbeta fram ett svar som innehåller aktiviteter som syftar till förbättringar ta olika mycket 
tid.  

3. Tjänsteskrivelsen (svar på granskningsrapport) ska sedan passera arbetsutskott för beredning 
samt till nämnd och vidare till styrelse för beslut.  

4. Efter beslut ska protokoll och expediering av beslut ske.  
 
Summan av stegen i processen motsvarar cirka 90 dagar i normalfallet. I detta fall ligger nämnderna 
planerade så att KS tar beslut den 27 april och därefter en veckas handläggningstid. Detta innebär att 
vi önskar flytta fram svarsdatumet så handlingen är er tillhanda den 4 maj.  
 
 
Vänliga hälsningar 
Åsa Franzén 
_____________________ 
Kanslichef/chef kommunledningskontoret 
Biträdande kommundirektör 
Kommunledningskontoret, Knivsta Kommun 
Tele: 018-34 70 08 
E-post: asa.franzen@knivsta.se  
 
Personuppgifter i ditt meddelande hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning på det sätt som 
beskrivs i kommunens dataskyddsåtagande. Läs mer om dina rättigheter på 
https://www.knivsta.se/dataskydd 
 
 

mailto:asa.franzen@knivsta.se
https://www.knivsta.se/dataskydd
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Handläggare 
Stina Desroses 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-25 

Diarienummer 
KS-2020/229 

   
 

Kommunstyrelsen 

Trygghetspaket - rapport 1 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har antagit ett trygghetspaket innehållande tio åtgärder/åtgärdsområden. 
Förvaltningen fick i uppdrag att utreda åtgärderna, genomföra direkt möjliga åtgärder samt 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur övriga åtgärder ska genomföras. I 
enlighet med beslutet ska förvaltningen avrapportera genomförda åtgärder löpande.  
 
Förvaltningens första avrapportering innehåller en beskrivning av nuvarande arbete samt 
åtgärder som direkt är möjliga att genomföra utifrån fem av trygghetspaketets tio punkter. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har antagit ett trygghetspaket innehållande tio åtgärder/åtgärdsområden 
(KS-2020/163). Några av de platser som enligt beslutsunderlaget bör ligga i fokus för 
trygghetspaketet är perrongen på Knivsta station och området omkring stationen.   
 
Förvaltningen fick i uppdrag att utreda åtgärderna, genomföra direkt möjliga åtgärder samt 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur övriga åtgärder ska genomföras. I 
enlighet med beslutet ska förvaltningen avrapportera genomförda åtgärder löpande.  
 
Förvaltningens första avrapportering innehåller en beskrivning av nuvarande arbete samt 
åtgärder som direkt är möjliga att genomföra utifrån fem av trygghetspaketets tio punkter:  

• På ovan nämnda platser ska belysningen ses över och kontrolleras så att den är 
tillräcklig och fungerar tillfredsställande.  

• Träd och buskar inspekteras och röjs, längs gång- och cykelbanor särskilt i dolda 
områden.  

• En översyn av ungdomsappen i syfte att den ska kunna bidra till att öka tryggheten 
för ungdomar i rörelse i Knivsta och Alsike.  

• Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunens stadsplanering 
stärks, genom ökat samarbete med Polisen kring detaljplaneläggning och 
projektering av gator och allmänna platser. 

• Stärk informationsutbytet med polisen, bland annat genom att bjuda in polisen till 
Kommunstyrelsen med jämna mellanrum för uppföljning av medborgarlöftet m.m. 

 
Nästkommande rapport inom ramen för trygghetspaketet planerar förvaltningen att 
kommunstyrelsen ska få ta del av vid sammanträdet i augusti. Förvaltningen planerar då att 
rapportera de åtgärder som kräver utredning och tid för framtagande av förslag för 
genomförande. Vissa av punkterna ovan kommer att ingå även i den rapport som lämnas i 
augusti då dessa insatser utgör en del i utvecklingen av kommunens förebyggande arbete.   
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Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsplanering 
Att arbeta med trygghet och säkerhet i det offentliga rummet är en central del av 
samhällsbyggnadskontorets verksamhet. Perspektiv på trygghet och säkerhet är alltid 
närvarande i hela samhällsbyggnadsprocessen, från detaljplanering till drift- och 
underhållsarbete.  
Planering och exploatering 
En attraktiv utemiljö som lockar människor att vistas utomhus även kvällstid skapar en 
tryggare stad. I detaljplanering och exploateringsprojekt planeras därför för att skapa trygga 
stråk och intressanta mötesplatser. Man strävar efter att planera bort mörka hörn och 
återvändsgränder i stadsrummet. Att tillgängliggöra flera alternativa stråk och 
promenadvägar så att det är möjligt att välja olika vägar hem eller till andra målpunkter är 
också ett sätt att skapa större upplevelse av trygghet i stadsmiljön. 
Drift och underhåll 
Drift och underhåll handlar om att kontinuerligt sköta och underhålla befintliga områden 
genom att: 

• medvetet utforma belysning längs vägar och gång- och cykelvägar och komplettera 
med extra belysning på utsatta platser, 

• röja bort träd och buskar som skymmer belysningen årligen, samt 

• öka sikten genom att röja bort tät vegetation närmast gång- och cykelstråk. 
Vegetationen längs samtliga gång- och cykelvägar i kommunen ska inventeras och åtgärdas 
senast sista september varje år. Belysningen inspekteras och åtgärdas löpande. Under 
våren 2020 pågår ett arbete med att inventera den äldsta delen av belysningsanläggningen 
där det är förekommande problem, för att utreda vilket investeringsbehov som finns för att 
rusta upp till en driftsäker och trygghetsskapande anläggning. 
Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål följs alltid upp och bedöms varefter de kommer till kommunen. 
Synpunkter och klagomål bidrar till att vi får bättre kännedom om vilka platser som upplevs 
otrygga. De bidrar också till verksamhetsutveckling när invånare kommer med goda idéer till 
lösningar på problem.  
Gångtunneln vid stationen 
I medborgardialoger och trygghetsenkäter pekas området kring stationen och gångtunneln ut 
som miljöer där det känns otryggt att vistas, särskilt kvällstid. Området upplevs som mörkt 
och utsatt och det finns ingen alternativ väg över järnvägen som känns tryggare. I det här 
området bedömer man att det skulle kunna finnas flera fysiska åtgärder som skulle kunna 
öka trivsel och upplevd trygghet. 
En dialog mellan samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret har inletts för att 
ta fram förslag på omgestaltning av tunneln. En kontakt har tagits från Trafikverket för att 
inleda en dialog kring gemensamma åtgärder för att skapa en tryggare miljö runt 
stationsområdet. Möjligheten att gestalta tunneln på ett sätt så att den blir mer inbjudande 
och inte lockar till klotter kan ske genom förbättrad belysning och gestaltning av tunnelns 
väggar. I detta arbete rekommenderas även att miljöerna kring tunnelmynningarna och 
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övriga allmänna ytor i anslutning ses över vad gäller belysning och gestaltning. 
Trygghetsåtgärder i tunneln och dess närområde finns inte med i investeringsbudget. För att 
kunna utveckla arbetet finns behov av resurser, något som förvaltningen kommer att lyfta 
samlat under punkten om kommunens förebyggande arbete i nästkommande rapport utifrån 
trygghetspaketet. 
Samarbete med Polisen 

En befintlig struktur för samverkan mellan kommun, polis och räddningstjänst finns 
upparbetad sedan tidigare. Aktörerna samverkar i en gemensam ledningsgrupp som arbetar 
med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor på en strategisk övergripande nivå. 
Vidare så samverkar kommun och polis i SSPF-samverkan (skola, socialtjänst, polis, fritid), 
både strategiskt och operativt. 
Samhällsbyggnadskontoret har därutöver inlett ett samarbete med Polisen specifikt utifrån 
stadsplanering för att nå ett konstruktivt och effektivt samarbete. Polisen är idag 
remissinstans och den dialog som inletts handlar bland annat om att utveckla det arbetet 
samt att i övrigt utveckla samarbetet kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet i kommunens stadsplanering.  
 
Ungdomsappen 
Appen ”Ung i Knivsta” lanserades i slutet av februari 2020. I nuläget, en månad efter 
lansering har den 300 nedladdningar – en bra siffra efter bara ett skolbesök 
(Adolfsbergsskolan). Appen har stor potential att bidra till ökad trygghet. Nyckeln är att bygga 
en bred och stark organisation bakom appen för att få till en snabb tvåvägskommunikation 
med våra ungdomar. I dagsläget kan ungdomar: 

• hitta information om våra mötesplatser och vad man kan hitta på som ung i Knivsta, 

• påverka och tycka till i olika frågor, 

• göra sin röst hörd genom att få gästblogga om sitt fritidsintresse, sin skolgång eller 
hur de upplever Knivsta och Alsike, samt 

• hitta länkar till BRIS, Jourhavande kompis, sommarjobb, läxhjälp mm.   
Att hitta allt detta i en app skriven och anpassad för unga är trygghetsskapande i sig. 
Förvaltningen kan i appen snabbt nå ut med information och ställa frågor som rör trygghet. 
Under knappen ”Mötesplatser” finns möjlighet att utveckla kartorna för att synliggöra 
inofficiella mötesplatser – viktig information för SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid), 
föräldrar, nattvandrare och ungdomarna själva. Att bygga in en funktion där unga kan 
rapportera otrygga händelser är ytterligare en idé.   
I dagsläget jobbar förvaltningen med appen som projekt inom ramen för befintlig budget. 
Appen har utvecklingspotential, men för att kunna utveckla arbetet finns behov av resurser, 
något som förvaltningen kommer att lyfta samlat under punkten om kommunens 
förebyggande arbete i nästkommande rapport utifrån trygghetspaketet.  
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Informationsutbyte med Polisen 
Trygghetspaketets sista punkt handlar om att stärka informationsutbytet med polisen, bland 
annat genom att bjuda in polisen till kommunstyrelsen med jämna mellanrum för uppföljning 
av medborgarlöftet m.m. Förvaltningen och polisen välkomnar förslaget och ser positivt på 
att polisen och/eller delar av förvaltningen bjuds in för att redogöra för medborgarlöftet och 
andra delar av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.    
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet i fråga innebär inga ekonomiska konsekvenser. De flesta åtgärder som beskrivs 
ovan hanteras inom befintlig budget. Förvaltningen kommer i nästkommande rapport 
sammanställa förslag på hur övriga åtgärder ska genomföras och vilket behov av resurser 
som finns utöver ordinarie budget.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

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

Åtgärderna/åtgärdsområdena inom ramen för trygghetspaketet påverkar barn, men det 
specifika beslutet i fråga som handlar om att delge kommunstyrelsen en beskrivning av 
förvaltningens pågående arbete påverkar inte barn. I förvaltningens nästkommande 
rapportering, innehållande utredning och förslag på hur övriga åtgärder ska genomföras bör 
en barnkonsekvensanalys genomföras.  
 
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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