
 
 

 

   KUNGÖRELSE 
   2019-05-09 
 
 
Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
 
 
Dag och tid: Onsdagen den 22 maj 2019, kl 18.00  
 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18  
 
Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se.  
 
Anmälan om förhinder: Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  
 
Förtäring  
Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus 
under sammanträdet.  
 
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  
 
Välkomna!  
 
Klas Bergström (M), ordförande  
 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2. Justering 
 
Förslag: Protokollet justeras av ordförande och två justerare.  
 
3. Fastställande av dagordning  
 
4. Anmälnings- och informationsärenden  
 

a) Föredrag från Årets Knivstabo 2018 
 
Kristina Gissler berättar för kommunfullmäktige om sin verksamhet.   
 

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

-  Beslut från kommunstyrelsen, § 89, 2019-04-29, Svar på medborgarförslag 2018:06 
om hittegodsavdelning i kommunhuset 

- Beslut från kommunstyrelsen, § 87, 2019-04-29, Svar på revisionsrapport  
Granskning av Knivsta kommuns arbete med integration 

- Beslut från Heby kommunfullmäktige 29 april 2019, Ansvarsfrihet för 
Samverkansnämnden 

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


 
 

 

 
 
 

c) Kommunalråden informerar  
 
5. Ledamöternas frågor 
 
 
Beslutsärenden 
 
6. Fråga om ansvarsfrihet, Kommunalförbundet Brandkåren Attunda 
KS-2019/86 
 
Revisionsberättelse 2019-03-26 
Revisorernas redogörelse för år 2018 
Granskning av Brandkåren Attundas årsredovisning 2018, rapport daterad mars 2019 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet, Samordningsförbundet i Uppsala län 
KS-2019/357 
 
Brev 2019-04-15 
Årsredovisning 2018 
Granskningsrapport 2018 
Revisionsberättelse 2018 
 
8. Motion 2018:04 från Peter Evansson (S) - Reservera plats för en stadspark i 

centrumplaneringen 
KS-2018/233 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 24 april 2019 
Beslut från kommunstyrelsen, § 14, 2019-01-28 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 143, 2018-11-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22 
Motionen  
 
9. Motion 2018:05 från Christer Johansson (V) - Säkra mark för lekplats åt Knivstas 

barn 
KS-2018/234 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 24 april 2019 
Beslut från kommunstyrelsen, § 15, 2019-01-28 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 144, 2018-11-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22 
Motionen  
 



 
 

 

 
10. Svar på motion 2019:02 från Pontus Lamberg (KD) – Högtidlighåll fallet av 

Berlinmuren 
KS-2019/185 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 24 april 2019 
Beslut från kommunstyrelsen, § 56, 2019-03-25 
Tjänsteskrivelse 2019-03-01 
Motion 2019-02-13 
 
11. Svar på medborgarförslag 2018:03 – Förbjud fyrverkerier i Knivsta kommun 
KS-2018/80 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 24 april 2019 
Beslut från kommunstyrelsen, § 57, 2019-03-25 
Tjänsteskrivelse 2019-02-28 
Beslut från kommunfullmäktige, § 21, 2018-01-24 
Medborgarförslag inkommet 2018-01-19 
 
12. Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) 
KS-2019/360 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 88, 2019-04-29 
Tjänsteskrivelse 2019-04-26 
Beslutsdokument 2019-04-26 
 
13. Kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun 2019-2025 
KS-2019/147  
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 79, 2019-04-29 
Tjänsteskrivelse 2019-04-02 
Förslag på kultur- och fritidspolitiskt program 
 
14. Medarbetarpolicy 
KS-2019/326 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 72, 2019-04-29 
Tjänsteskrivelse 2019-04-04 
Förslag på medarbetarpolicy 
 
15. Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun 
KS-2018/412 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 77, 2019-04-29 
Beslut från socialnämnden, § 184, 2018-05-31 
Socialnämndens förslag på beslutshandling, 2018-05-31 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-21 
 



 
 

 

 
16. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
KS-2019/172 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 78, 2019-04-29 
Tjänsteskrivelse 2019-03-21 
Hemställan 2019-02-18 och beslut från Norrvattens förbundsfullmäktige, § 6, 2019-01-29 
Underlag till Norrvattens beslut – Förslag till beslut 2018-10-15  
 
17. Övriga valärenden  
 
Valberedningens protokoll delas ut på sammanträdet  
 
18. Anmälan av motioner 
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      Regionfullmäktige i Uppsala län 

       Kommunfullmäktige i Enköping 

      Kommunfullmäktige i Heby 

      Kommunfullmäktige i Håbo 

      Kommunfullmäktige i Knivsta 

      Kommunfullmäktige i Tierp 

      Kommunfullmäktige i Uppsala 

      Kommunfullmäktige i Älvkarleby 

      Kommunfullmäktige i Östhammar 

      Försäkringskassan  

      Arbetsförmedlingen 

 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

 

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 

2018 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert 

fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er. 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Storgatan 27 

751 85 Uppsala 

 

alternativt via e-post till 

info@finsamuppsala.se 

 

Bilagor: 

- Revisionsberättelse 2018 

- Granskningsrapport 2018 

- Årsredovisning 2018 

 

Hälsningar 

 

Åsa Fichtel 

Förbundschef Samordningsförbundet Uppsala län 

 

Telefon 018-18 58 40 

info@finsamuppsala.se 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Storgatan 27 

751 85 Uppsala 

mailto:info@finsamuppsala.se
mailto:info@finsamuppsala.se
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"Det finns en symbolik i dörrar som har koppling till samverkan. 
Ibland öppnas en dörr, ibland stängs den. Bakom en dörr kan det rymmas  

nya saker som man inte visste om och ibland stänger man dörren  
bakom sig och går in igenom en ny."

Förbundschef Åsa Fichtel
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Årsredovisning 2018
Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning  
för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31
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Uppsala 2019-03-18

 Ulrik Wärnsberg Ann-Sofi Wallén 

 Förbundsordförande 1:e vice ordförande
 Utsedd av Uppsala kommun Utsedd av Försäkringskassan

   

 Annika Forsell  Lars Ahlstrand  
 2:e vice ordförande Utsedd av Arbetsförmedlingen
 Utsedd av Region Uppsala 

     

 Solweig Eklund Karl-Arne Larsson

 Utsedd av Enköpings kommun Utsedd av Heby kommun

 Bertil Brifors Göran Nilsson

 Utsedd av Håbo kommun Utsedd av Knivsta kommun

 Viktoria Söderling Inga-Lil Tegelberg

 Utsedd av Tierps kommun Utsedd av Älvkarleby kommun

 Kerstin Björck-Jansson

 Utsedd av Östhammars kommun
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Ordföranden har ordet

Förvaltningsberättelse 

Många insatser är igång
Under år 2018 har styrelsens inriktning varit att merparten av 
insatserna ska riktas mot individer. 

Så är även fallet för insatserna som vi för tillfället finansierar. En 
stor mängd individer har deltagit i insatser som är helt eller delvis 
finansierade från oss. Totalt handlar det om 866 individer som 
deltagit. Sex av tio av de 277 individerna som skrivits ut under 
året har gått till arbete eller studier, ett resultat som vi är mycket 
glada för.   

Vårt överskott arbetas av systematiskt och pengarna har använts till fler insatser än vi någonsin har 
finansierat. Som ordförande blir jag stolt över alla insatser vi hjälpt till att finansiera som bidrar 
till en effektiv resursanvändning. 

De åtta lokala utvecklingsgrupperna är navet i den lokala samverkan. Det är parterna som själva 
bestämt att de vill bedriva sin samverkan genom dessa. Vid deras träffar diskuteras både de finan-
sierade insatserna som vi stöttar men också andra utmaningar för utvecklingen framåt. Parterna är 
samstämda i att lokusgrupperna ger kraft och utveckling i ett framåtsyftande gemensamt arbete. 

Kompetenshöjande insatser 
Under året har förbundet arrangerat flera välbesökta seminarier, allt med syfte att höja kompe-
tensen kring olika samverkansfrågor. Vi har arrangerat seminarier kring arbetsgivarperspektivet, 
jämställdhet, arbetsintegrerande sociala företag, samt även kring våld i nära relationer. Ämnena 
kommer ofta som önskemål från våra parter. 

Tio år med förbundet 
I november firade förbundet 10 år. Vi hade bjudit in både gamla och nya samverkansparter till en 
eftermiddag med föreläsning och mingel. Den utveckling vi nått fram till idag är en resa vi gjort 
som innebär att vi hela tiden behöver tänka förändring och nya sätt att utveckla samverkan med 
våra parter, det är en process som vi behöver jobba aktivt med hela tiden. 

Vi tror på framtiden
En effektiv resursanvändning är målet med allt vi gör och jag är glad över att vi tillsammans 
lyckats så bra. Det är med stolthet jag säger tack för år 2018 och välkomnar ett nytt spännande 
verksamhetsår. 

Ulrik Wärnsberg

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Ulrik Wärnsberg
Ordförande
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Sammanfattning av perioden

Måluppfyllelse 

Resultaten i årsredovisningen visar att Samordningsförbundet har nått samtliga mål. Därmed har upp-
draget att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning uppfyllts. 

Deltagare 

Förbundet har för året prioriterat insatser enligt fördelningen individ 60 %, därefter struktur 30 % och 
slutligen mot kompetenshöjande insatser 10 %. 
Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje 
med prioriteringen där: 58 % är insatser riktade mot individ, 41 % är insatser mot struktur och 1 % är 
riktad mot kompetenshöjande insatser.

Under året har förbundets individinsatser stöttat 866 deltagare. 

Av de 866 registrerade deltagarna är: 
•	 49	%	kvinnor	och	51	%	män
•	 40	%	yngre	än	30	år
•	 20	%	har	haft	offentlig	försörjning	i	mer	än	3	år
•	 31	%	har	en	grundskoleexamen	eller	lägre	som	högsta	avslutade	utbildningsnivå
•	 32	%	har	någon	form	av	eftergymnasial	utbildning

Totalt 277 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under perioden. Av dessa har 174 stycken, 
det	vill	säga	63	%	(51	%	kvinnor	och	49	%	män)	gått	till	arbete	eller	studier	efter	avslutad	insats.	

Systematisk uppföljning av insatserna

Under året har samtliga insatser redovisat kvartalsrapporter till förbundet. Fokus i kvartalsrapporterna 
ligger på att följa upp insatserna vad gäller olika områden såsom måluppfyllelse, styrgruppsmedverkan, 
vakanser, start i tid, budget m.m. 

Kvartalsrapporterna följs upp, analyseras systematiskt och sammanställs tillsammans med rekvisitioner, 
budget och statistik från SUS* i ett sammanfattande PM två gånger per år. Syftet är att följa upp insat-
serna	tätare	än	vad	som	gjorts	tidigare.	Insatserna	har	exempelvis	blivit	betydligt	bättre	på	att	redovisa	
avvikelser i ett tidigt skede. 

Ekonomi

För	år	2018	är	rörelseresultat	-685	tkr	och	resultatet	efter	finansiella	poster	är	-374	tkr.
Ett	flertal	av	insatserna	har	flyttat	medel	från	2018	till	2019	vilket	gör	att	det	förväntade	underskottet	för	
2018 blivit mindre än tidigare budgeterat. Konsekvensen av detta är att det förväntade underskottet för 
2018	förskjuts	ett	år	framåt,	till	2019.	
Insatserna	nyttjar	92	%	av	beviljad	budget,	justerad	för	inlämnade	avvikelser.
Under 2018 har drygt hälften av insatserna nyttjat hela sin budget jämfört med drygt en tredjedel av 
insatserna föregående år.

* Sektorsövergripande	system	för	uppföljning	av	samverkan	och	finansiell	samordning	inom	rehabiliteringsområdet. 
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Om Samordningsförbundet Uppsala län 
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och 
förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser. 
Målgruppen ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla 
förutsättningarna till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliterings-
området mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och länets kommuner. 

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliterings-
området (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur 
ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och 
insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga 
kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter. 

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kom-
muner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se organisationsskiss över 
förbundet nedan. 
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Förbundets medlemmar 
Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Medlemsdialoger och medlemssamråd är två forum där medlemmarna kan 
komma med synpunkter och påverka verksamheten. Dessa sker med politiker eller högre chefer 
hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Vid medlemsdialogerna informerar förbundet om vad som skett under året, årets inriktning och 
tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de 
önskar att förbundet ska prioritera framåt. Dialogerna sker i de flesta fall med kommunstyrelsens 
arbetsutskott (AU). Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar. 
Föredragande är förbundschefen. Ordförande har deltagit i samband med dialogen med Region 
Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Två medlemssamråd har genomförts under 
året. Medlemssamråden sker med kommunstyrelsens ordförande eller på högre chefsnivå hos de 
statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. 

Styrelsen 
Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlem-
marna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning 
kring vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något 
linjeansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. 
Alla insatser genomförs av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat 
på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker 
från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, vilka 
de själva har utsett som ingår. Styrelsen har sammanträtt vid 5 tillfällen och AU har haft 6 möten 
under året. 

Styrelsen har under 2018 bestått av 
Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare

Enköpings kommun Solweig	Eklund	(S) Ingvar	Smedlund	(M)

Heby kommun Karl-Arne	Larsson	(C) Kristina	Pettersson	(S)

Håbo kommun Bertil	Brifors	(M) Inger	Wallin	(S)

Knivsta kommun Göran	Nilsson	(M) Britt-Louise	Gunnar	(S)

Tierps kommun Viktoria	Söderling	(S) Catarina	Deremar	(C)	

Uppsala kommun Ulrik	Wärnsberg	(S) Ismail	Kamil	(L)

Älvkarleby kommun Inga-Lil	Tegelberg	(S) Roger	Petrini	(M)

Östhammars kommun Kerstin	Björck-Jansson	(C) Pär-Olof	Olsson	(M)

Region Uppsala Annika	Forsell	(MP) Johan	Rendel	(M)

Försäkringskassan Ann-Sofi	Wallén	
Karolina Eriksson t.o.m. 180831

Stefan	Mörk	från	180901

Arbetsförmedlingen Lars Ahlstrand Erland Fischer
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Revisorer 
Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verksamheten bedrivits 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om det finns fungerande interna kontrollsystem. 
Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2018 
har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Cecilia Forss som är ord-
förande samt Knut Rexed. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
har anlitat Deloitte att granska förbundet. Revision sker två gånger per år. 

Kansli och utvecklingsgrupper 
Samordningsförbundets kansli har under året bestått av en förbundschef, en verksamhetsutveck-
lare, en projektanställd processtödjare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning 
av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar 
bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd 
till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna. Kansliet deltar som adjungerade 
vid styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det är parterna som själva 
leder sin samverkan och förbundet stödjer genom finansiering, uppföljning samt återkoppling 
till parterna. 

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner sedan två år. Det är parterna som valt att driva 
sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning talat om att de 
uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgrup-
pernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk nivå samt om parterna önskar stöd 
även på operativ nivå. Kansliet möjliggör att ansökningar till styrelsen görs samt att de uppfyller 
de krav som satts upp för ansökningar. 

Sedan maj 2016 finns en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras 
tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga 
lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt 
utbyta erfarenheter. Gruppen ska både fungera som stöd för förbundschefen men också fylla ett 
stöd för att underlätta parternas samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och 
samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
(NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen 
men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och 
verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera 
aktuella frågor.
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Övrigt stöd för att främja samverkan
Kansliet erbjuder nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) för att stödja dessa 
i deras uppdrag. Kansliet ansvarar för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande 
till styrelsen. Uppföljningen rapporteras i ett PM som två gånger per år redovisas till styrelsen 
och övriga samverkansparter. 

Kansliet kommer även fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant 
är FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) där parterna har möjlighet att söka stöd inför 
ansökningar till ESF (Europeiska socialfonden). 

Prioriterade målgrupper 
Förbundet har beslutat att förorda prioriterade målgrupper. 
1. Unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning (16–29 år). 
2. Personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. 

Totalt fem av de tolv individinsatser som varit igång under 2018 riktar sig mot unga och samtliga 
individinsatser riktar sig mot prioriterad målgrupp 2. 

Fördelning av medel 
Förbundet har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kom-
petenshöjande insatser. 

Ambitionen har varit att fördelning ska ske utifrån 
60 procent individ
30 procent struktur 
10 procent kompetenshöjande insatser 

Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmäs-
sigt väl i linje med prioriteringen där: 58 % är insatser riktade mot individ, 41 % är insatser mot 
struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser. 

Kompetenshöjande insatser
1 %

Strukturinsatser
58 %

Individinsatser
41 %
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Måluppfyllelse 
Samtliga mål under 2018 är uppfyllda. Fler insatser än någonsin tidigare är beviljade finansiering 
från förbundet. Under 2018 har 23 insatser finansierats av förbundet varav tre har avslutats under 
året. De sammantagna resultaten visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att 
stödja medlemmarnas samverkansarbete för att förbättra för individer i behov av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning. Nedan följer en beskriv-
ning förbundets uppsatta mål samt resultaten av dessa. 

Mål 2018 och utfall 

Mål: Individinsatser

Resultatmål: Ska	generera	att	minst	lika	många	procent	av	inskrivna	deltagare	(individer)	i	förbundets	insatser	
går ut i arbete/studier som rikssnittet. 

Uppföljning: Uppföljning har skett genom att respektive insats registrerat individdata på deltagare i insatserna i 
SUS. Förbundet har tagit ut data månadsvis för att följa utvecklingen. Eventuella avvikelser har rapporterats av 
respektive insats enligt överenskommelse. 
Redovisning från styrgrupp sker kvartalsvis.

Kommentar: Rikssnittet, 34 procent till arbete/studier är målet för de insatser som syftar till en direkt arbets-
återgång. I vissa fall är målet för insatsen av förrehabiliterande karaktär, då har andra resultatmål formulerats 
av sökt insats.

Utfall:	12	av	de	23	insatser	som	finansierats	av	Samordningsförbundet	under	året	är	av	individkaraktär.	Totalt	
har 277 individer avslutats från insatser med individinriktning under perioden och av dessa har ca 63 % gått till 
arbete/studier	(180	stycken),	51	%	kvinnor	och	49	%	män.	

Mål: Insatser på övergripande nivå

Resultatmål:	Ska	generera	åtgärder	på	strukturnivå	riktat	mot	samverkan	t.ex.	nya/reviderade	styrdokument	
hos parterna så som överenskommelser, policyer, riktlinjer eller rutiner, förändrade arbetssätt eller metoder, ökat 
samarbete med annan part så som civilsamhället eller brukarorganisationer, ökad kunskap hos medarbetare 
inom områden betydelsefulla för samverkan. 

Uppföljning: Uppföljningen görs utifrån de sökande parternas formulerade mål inom respektive insats. Det par-
terna	har	angivit	som	mål	är	det	som	följs	upp	och	styrelsen	har	möjlighet	att	avbryta	finansiering	om	insatsen	
avviker för stort gällande innehåll och resultat. Redovisning görs kvartalsvis av respektive styrgrupp.

Kommentar: Om insatsen avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan styrelsen 
välja	om	de	vill	fortsätta	finansiera	eller	avbryta	fortsatt	finansiering.	

Utfall:	11	av	de	23	 insatser	som	finansierats	av	Samordningsförbundet	under	året	är	av	strukturell	karaktär.	 
3 insatser av strukturell karaktär har avslutats under året och måluppfyllelsen av dessa insatser har varit tillfred-
ställande. Av de fortsatt pågående strukturella insatserna visar kvartalsuppföljning att merparten av insatserna 
ligger i fas gällande aktiviteter och delmål som de angett i ansökningarna till förbundet. 
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Mål: Tillfälliga kompetenshöjande insatser

Resultatmål: Ska generera ökad kunskap hos medarbetarna inom områden som är betydelsefulla för samverkan.

Uppföljning: Görs utifrån de sökande parternas formulerade mål inom respektive insats. Parterna följer upp och 
redovisar utifrån uppställda mål och avslutad insats. Förbundet sammanställer detta och kontrollerar att insats 
utförts i enlighet med ansökan.

Kommentar: Om insatsen avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan styrelsen 
välja	om	de	vill	fortsätta	finansiera	eller	avbryta	fortsatt	finansiering.

Utfall: 1 % av förbundets budget för insatser har använts till tillfälliga kompetenshöjande insatser. Tre insatser 
har beviljats och två stycken har genomförts under perioden. 144 medarbetare och andra intressenter hos 
parterna har fått ta del av de aktiviteterna. Samtliga parter har fullföljt sina åtaganden och följt upp insatserna 
på	det	sätt	de	angett	i	ansökan.	Utöver	dessa	ansökta	medel	har	kansliet	arrangerat	flera	seminarier	med	fokus	
på	kompetenshöjande	insatser.	Totalt	219	medarbetare	och	andra	intressenter	hos	parterna	har	fått	ta	del	av	
dessa kompetenshöjande insatser. 
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Övriga aktiviteter

Nätverk för insatsansvariga
En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga (projektle-
dare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i 
sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Dessutom får de löpande 
information kring förbundets önskemål och process, till exempel gällande SUS, uppföljning av 
mål och dylikt. Det är också möjligt för insatsansvariga att lämna önskemål om kompetenshö-
jande aktiviteter eller teman för dessa nätverk. Nätverksträffarna är uppskattade av deltagarna 
och fyller en för dem viktig funktion. 

Forum för inkluderande arbetsmarknad 
Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, FIA. Syftet är att samla länets resurser för att 
genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och 
arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till 
finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar. 

Seminarier och temadagar
Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveck-
ling som finns hos parterna. Kansliet har under året arrangerat en temadag om jämställdhet och 
frukostseminarier med teman som arbetslivsinriktad rehabilitering, våld i nära relationer och 
implementeringsarbete för förbundets parter. Seminarierna fokuserade på såväl vetenskap som 
på praktik och är i regel alltid välbesökta. Därutöver har seminarium med följande innehåll hål-
lits: arbetsgivarens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering, Uppsala Stadsmissions arbete med 
arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling och Tjänstedesign. Sammanlagt har 219 medarbetare 
från förbundets parter deltagit i seminarier och temadagar. 

Almedalen
Under Almedalsveckan på Gotland arrangerade NNS ett seminarium. Förbundschef och 
ordförande föredrog om en ekonomisk modell som förbundet tagit fram. Modellen beräknar 
utebliven offentlig ersättning för individer som deltagit i insatser finan sierade av förbundet.

Studiebesök

Island
I november besökte kansliet Island för att göra studiebesök på tre verksamheter verksamma inom 
området arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheterna ligger samtliga i Reykjavik och kansliet 
gavs tillfälle att få en inblick i hur man i ett av våra nordiska grannländer valt att organisera den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. På VIRK, som står för Vocational Rehabilitation Fund, och 
finansieras av fackliga organisationer, arbetsgivare, och välfärdsinstitutioner arbetar vägledare 
med att hjälpa individer att återgå i arbete. På VIRK sker ett nära samarbete med kommunernas 
sociala enheter samt med hälso- och sjukvården. 

Studiebesök gjordes även på Janus Rehabilitation, som är en verksamhet dit individer kan bli 
remitterade från VIRK. Vid Janus Rehabilitation får människor hjälp med rehabilitering till 
arbete och sysselsättning. Syftet med verksamheten är att hjälpa människor att komma in på 
arbetsmarknaden och förebygga permanenta funktionshinder. 



14 ÅRSREDOVISNING 2018 - SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN 

Det tredje och sista studiebesöket var på Hlutverkasetur, som betyder ungefär ”sysselsättnings-
huset” och är en lågtröskelverksamhet dit personer med olika psykiska och fysiska problem kan 
komma för att sysselsätta sig, få en social samvaro och bli redo att ta nästa steg i sin rehabilitering. 

Mentorskap Göteborg
I december besökte verksamhetsutvecklare från kansliet, tillsammans med fyra medarbetare från 
parterna, Göteborg för att göra ett studiebesök på Mentorskapsprojektet. Projektet syftar till att 
öka möjligheterna för människor som står långt från arbetsmarknaden och att stärka arbetsgivares 
förutsättningar att öka mångfalden på sina arbetsplatser. Mentorskapsutbildning syftar också 
till att stärka relationerna mellan arbetsgivare och det offentliga stödfunktionerna. Förbunden 
erbjuder löpande utbildning och stöd till mentorer på arbetsplatserna och nära uppföljning i 
samband med att personer kommer ut på arbetsplatserna. 

Uppföljning av insatser 
Under året har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i tabell 1. Insatserna 
följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt månadsvis genom 
utdrag ur SUS. 

En sammanfattande slutsats av denna uppföljning redovisas efter tabellen (sidorna 15-15). Syftet 
är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för. 
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Insats Samverkansparter

Insatsen 
ligger i fas 
gällande  
uppsatta 

mål

Styrgrupps
möten 

enligt avtal

Vakanser 
SOFmedel

Vakanser 
egenfinan-

sierade 
resurser

Insatsperiod

Enköping, Stöd 
till arbete med 
modellen IPS 

Enköpings kommun 
och Region Uppsala Ja Ja Nej Ja 2018-01-01

-2019-12-31

Enköping, Jobb-
centrum - Ung, 
Jobbcentrum  
– Rehab

Enköpings kommun 
och Arbetsför-

medlingen
Ja Ja*

Ja, under 
de 3 första 
kvartalen

Nej 2018-01-01
-2020-12-31

Heby, Individstöd 
i samverkan, 

Heby kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala. 

Ja Ja Nej Nej 2018-01-01
-2020-12-31

Håbo,  
Framsteget

Håbo kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala. 

Ja Ja Ja, under 
kvartal 3 Nej 2018-01-01

-2020-12-31

Knivsta,  
En väg in  
–	flera	vägar	ut

Knivsta kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala. 

Ja Ja* Nej Nej 2018-01-01
-2021-12-31

Knivsta, Ung-
domssatsningen

Knivsta kommun och 
Arbetsförmedlingen

Nej, under 
bevakning Ja* Ja Nej 2017-01-01

-2019-12-31

Tierp, Samord-
nare/part- 
samordnare

Tierps kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala

Ja Ja* Nej Nej 2018-04-09
-2020-04-08

Tierp, Språk-
stödsledare

Tierps kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala

Ja Ja Nej Nej 2018-09-01
-2019-12-31

Uppsala,  
Extratjänster	

Uppsala kommun 
och Arbetsförmed-

lingen
Ja Ja Nej Nej 2018-01-01 

-2020-12-31

Uppsala, Stra-
tegiskt utveck-
lingsarbete
/lokussam-
ordnare

Uppsala kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala

Nej Ja* Nej Nej 2018-01-01
-2019-12-31

Uppsala,  
Ung Intro

Uppsala kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala

Ja Ja* Nej Nej 2018-05-21
-2020-08-31

Uppsala, 
Samverkan 
Gottsunda

Uppsala kommun, 
Arbetsförmedlingen 

och Försäkrings-
kassan

Nej Ja*
Ja, delvis 

under kvar-
tal 3

Nej 2018-06-15
-2019-06-30

De insatser som i tabellen ovan och på nästa sida markerats med en asterisk (*) i kolumnen "Styr-
gruppsmöten enligt avtal", har angett i kvartalsrapporterna att ordinarie ledamöter från en eller flera 
organisationer varit frånvarande vid ett eller flera möten. I vissa fall har en ersättare kommit, men 
ibland har någon part helt saknat representation.
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Insats Samverkansparter

Insatsen 
ligger i fas 
gällande  
uppsatta 

mål

Styrgrupps
möten 

enligt avtal

Vakanser 
SOFmedel

Vakanser 
egenfinan-

sierade 
resurser

Insatsperiod

Uppsala, Proces-
stöd för samver-
kan Ung

Uppsala kommun 
och Arbetsförmed-

lingen

4 mål av 6 
helt uppfyll-
da vid avslut

N/A* N/A* N/A*

2018-04-25
-2018-10-24

Avslutad 
kvartal 3

Uppsala, 
Progressions-
team	sfi

Uppsala kommun 
och Arbetsför med-

lingen
N/A* N/A* N/A* N/A* 2018-11-01

-2019-12-31

Älvkarleby, 
Lokus-sam-
ordnare 

Älvkarleby kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala

Ja Ja* Nej Nej 2018-04-01
-2019-03-31

Älvkarleby,  
Ungdomscoach 

Älvkarleby kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala

Ja Ja* Nej Nej 2018-03-01
-2021-02-28

Älvkarleby, ASF

Älvkarleby kommun, 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan 

och Region Uppsala

Ja Ja* Nej Nej 2018-01-01
-2019-12-31

Östhammar, 
Bryggan

Östhammars kom-
mun, Arbetsförmed-
lingen, Försäkrings-
kassan och Region 

Uppsala

Ja Ja*

Ja, under 
insatsens 

första 
månad, 
kvartal 2

Nej
2018-03-01
-2021-08-31

Östhammar, ASF 
Kvarnen Gimo

Östhammars kom-
mun och Arbetsför-

medlingen

Övergripan-
de mål ej helt 

uppfyllt
N/A* N/A* N/A*

2018-06-01
-2018-09-30

Avslutad 
kvartal 3

Processtöd för 
reko

Region Uppsala, 
Arbetsförmedlingen 

och Försäkrings-
kassan

Ja Ja Nej Nej
2017-04-01
-2019-03-31

Projekt Kun-
skapsstöd vid 
vägval långa 
sjukfall 

Försäkringskassan 
och Arbetsförmed-

lingen

God mål-
uppfyllelse, 6 
av 7 mål helt 
uppfyllda vid 

avslut 

Ja Nej Nej

2016-08-01
-2018-07-31

Avslutad 
kvartal 2

GESAM
Försäkringskassan 
och Arbetsförmed-

lingen
Nej Ja* Nej

Ja, vakanser 
under större 
delen av året

2017-04-01
-2019-03-31

Samhälls-
orientering i 
Uppsala län

Kommunerna Upp-
sala, Östhammar, 

Heby, Tierp, Älvkar-
leby, Knivsta samt 

Arbetsförmedlingen

Nej Ja* Nej Nej 2017-05-01
-2019-09-30

N/A* = insatsen lämnar enligt överenskommelse inte in någon kvartalsrapport utan endast slut-
rapport. Progressionsteam sfi har startat under senare delen av kvartal 4 och lämnar därför inte 
in någon kvartalsrapport för detta kvartal).

De flesta insatserna ligger väl i fas beträffande de mål de satt upp för insatsen. Några insatser be-
döms ligga något efter gällande några insatsmål men har ändå markerats med ja i tabellen ovan, 
detta utifrån att de har gott om tid att uppnå målen och/eller att de är på god väg. 
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De insatser som markerats med Nej under måluppfyllelse i tabellen ovan är Samhällsorienteringen, 
GESAM, Strategiskt utvecklingsarbete och Ungdomssatsningen Knivsta. För Samhällsoriente-
ringen och GESAM handlar det om att de mål man satt upp i ansökan inte kommer att nås av 
olika skäl. Dock har man aktivt tagit beslut om hur man skall justera detta. Strategiskt utveck-
lingsarbete ligger lite efter i tidsplaneringen vad gäller aktiviteter och antagna överenskommelser, 
men styrgruppens bedömning är trots detta att man kommer nå uppsatta mål vid insatsen slut. 
För Samverkan Gottsunda är deras ej uppfyllda mål kopplat till att insatsen satt upp specifika 
tidpunkter för olika mål, vilka man inte kunnat hålla och därmed blir målen svåra att uppnå. Vad 
gäller Ungdomssatsningen Knivsta så kommer dialog med insatsägarna att ske. Detta då insatsen 
ej kommer upp i den volym av deltagare som de uppgett att de ska arbeta med och ej heller skrivit 
ut så många deltagare som de beräknat. 

Under 2018 har tre insatser avslutats. Kunskapsstöd vägval, en samverkansinsats mellan arbets-
förmedlingen och försäkringskassan samt två mindre insatser, processtöd för samverkan Ung i 
Uppsala samt ASF kvarnen i Gimo. 

Kunskapsstöd vägval, var en tvåårig insats och avslutades under kvartal två. Insatsen hade god 
måluppfyllelse med 6 av 7 mål helt uppfyllda vid avslut. Ett mål hade justerats men bedöms 
uppfyllt utifrån de ändringar som gjorts. 

Processtöd för samverkan Ung Uppsala var en mindre insats och pågick under 6 månader. 
Den återrapportering som lämnats till förbundet har varit en slutrapport. I slutrapporten för 
Processtöd samverkan Ung i Uppsala framkommer att man delvis uppnått de mål man haft med 
insatsen (4 av 6 uppsatta mål). 

ASF Kvarnen i Gimo var en insats av mindre karaktär och pågick under 4 månader. Insatsen 
har endast lämnat en slutrapport, enligt överenskommelse. Det övergripande målet har inte 
helt uppfyllts, och man anser sig behöva längre tid för att etablera en ekonomisk förening och 
förutsättningar för ett ASF. Insatsen rapporterar att insatsen varit lärorik och att det finns goda 
möjligheter till fortsättning. Östhammars kommun beslutade att fortsätta finansiera insatsen till 
sista december 2018. 

Deltagare individinsatser 
Under 2018 har insatser som förbundet finansierar stöttat 866 deltagare. 

Av de 866 registrerade deltagarna är: 
• 49 % kvinnor och 51 % män
• 40 % yngre än 30 år
• 20 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
• 31 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
• 32 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Under perioden januari-december 2018 har 277 deltagare skrivits ut från förbundets insatser. Av 
dessa är 174 deltagare (63 %) i arbete eller studier direkt efter avslutad insats, 61 deltagare (22 %) 
aktivt arbetssökande, 18 deltagare (6 %) erhållit en specificerad arbetslivsinriktad planering, 6 
deltagare (2 %) i arbete eller studier inom tre månader efter avslutad insats, övriga deltagare saknas 
uppgifter om sysselsättning.
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Sammanfattande analys av utfallet
Under 2018 har 23 insatser finansierade av samordningsförbundet varit igång. Under året har tre 
insatser avslutats, Kunskapsstöd vägval, Processtöd samverkan Ung Uppsala samt ASF Kvarnen 
i Gimo. De två senare är av mindre karaktär och har tidsmässigt sträckt sig över ett par månader 
till ett halvår. 

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger i fas med de mål som angivits i ansökan. 
Resultatet visar också att det följer de mål som satts upp av styrelsen för helåret. Utfallet från 
insatserna visar andelen som efter insatsen gått till arbete eller studier ligger över rikssnittet för 
utskrivna individer. Utfallet från förbundets finansierade insatser ligger på 63 % jämfört med 
34 % för rikssnittet. 

Flera av insatserna har haft fördröjda uppstarter men har nu kommit igång. Majoriteten av insats-
erna ligger i fas med de mål de angett i sina ansökningar. Vad gäller två insatser har styrgrupperna 
uppmärksammat att de i ansökan uppsatta målen inte kommer att nås och man har beslutat om 
att justera dessa mål. Ytterligare två insatser, som ligger lågt i förhållande till inskrivna deltagare 
respektive efter i tidsplaneringen, kommer följas upp särskilt. Den insats som avslutades under 
sommaren 2018 har haft god måluppfyllelse.

Samtliga insatser har uppgett att de haft styrgruppsmöten minst en gång per kvartal, enligt över-
enskommelse. Det som dock är värt att uppmärksamma är att flertalet av insatserna har uppgett 
att det på ett eller flera styrgruppsmöten saknats en eller flera ordinarie styrgruppmedlemmar. 
Dessa är markerade med *. I vissa fall har ordinarie styrgruppsmedlem skickat en ersättare men 
i flera fall har ordinarie part i styrgruppen helt saknat representation vid mötet. Detta är något 
som är viktigt att notera då det bland annat kan bidra till att beslut som behöver tas i insatsen, 
fördröjs eller att nödvändiga diskussioner uteblir. 

Vi bedömer att det fortsättningsvis är viktigt att tydligt diskutera rimliga startdatum för insats-
erna under ansökningsprocessen för att öka möjligheten att insatserna startar i tid. 

Uppföljning Internkontrollplan 
Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs ända-
målsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll som 
syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. Förbundet 
har inget linjeansvar gentemot parterna, men arbetar aktivt för att säkra kvalitén i processerna, 
bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom god uppföljning av verksamhetens 
prestationer, kvalitet och ekonomi. 

Syftet med interkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

De områden som följts upp under 2018 är ekonomi, upphandling, beslutsfattande/delegation 
och verksamhetsmål.
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Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell 
rapportering skett samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat 
ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2019.

Ekonomi/budget 
Genomgång av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen vid samtliga 
möten och visar en korrekt hantering. 

• Redovisning av utfall jämfört med budget sker varje kvartal och halvår. 

• Genomgång av stickprov av rekvisitioner och ersättningsblanketter visar att utbetalning skett 
korrekt. 

Beslutsfattande/delegation/attest 
Genomgång av delegations och attestordning har följts. Den visar att utbetalningsunderlag, samt 
delegationsbeslut kring finansierade insatser har skett enligt uppsatt internkontrollplan. Samtliga 
beslut har rapporterats till styrelsen. 

Verksamhetsmål 
Genomgång av verksamhetsmålen visar på god måluppfyllelse. Inför 2019 kommer en utveckling 
att ske vad gäller verksamhetsmål så att faktorer som har betydelse för måluppfyllelse kommer 
att fokuseras ytterligare, så som insatsstart, styrgruppsdeltagande och insatsens uppfyllda mål. 

Finansierade insatser 
Insatser som finansieras av samordningsförbundet har lämnat in återrapportering i form av 
kvartalsrapporter i vilken insatsens styrgrupp svarar på ett antal fastställda frågor. Frågorna rör 
styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser och återrapporteras till styrelsen. Uppföljningen 
visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen. 
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Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2018 
För 2018 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 374 tkr, att jämföra med 
ett underskott på 2 884 tkr för 2017. Verksamhetens rörelseresultat är -685 tkr och ränteintäkter 
från försäljning av andelar i korträntefonden förbättrar resultatet med 311 tkr.

Ekonomisk översikt av verksamheten helår 2018

Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 22 026 21 763

Samverkansinsatser -18	598 -20 845

Förtroendevalda -724 -762

Förvaltning -3 078 -3 040

Resultat 374 2 884

Kostnaderna för samverkansinsatser är lägre än föregående år, 18,6 mkr jämfört med 20,8 mkr 
2017. Fler insatser har varit i igång under 2018 jämfört med föregående år men kostnaden är 
lägre eftersom många insatser lämnat in avvikelserapporter för att flytta medel till 2019. Detta 
har haft en stor påverkan på utfallet och prognosen att det samlade överskottet skulle minska 
betydligt har fått flyttas fram ett år.

I utgången av 2019 förväntas överskottet minska enligt tidigare fastställt mål.

För förvaltningen har förbrukningen ökat med 38 tkr jämfört med 2018 och för förtroendevalda 
så har förbrukningen minskat med 38 tkr.

Förbundstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till samverkansinsatser 
som kommer målgruppen tillgodo. För att säkertställa att den årliga tilldelningen förbrukas är 
det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar.
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Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

År
Sam

verkansin
satser i %

Kostnad 
förtroen
devalda 

i %

Adminis
trations
kostnad 

i %

Tilldel
ning i tkr Kommentar Samv Förtr Adm

2009 43,3 1,7 12,3 24 000 uppstartsfas 10 385 411 2	943

2010 78,8 3,9 14,4 22 000 uppstartsfas 17 337 851 3 177

2011 117,6 3,9 14,8 21 000
fler	projekt	än	

som ryms i årets 
tilldelning

24	692 825 3 112

2012 95,1 3,8 14,8 22 000
fler	projekt	än	

som ryms i 
 årets tilldelning

20	928 828 3 261

2013 77,9 4,7 16,0 22 000
förbrukning  

i nivå med årets  
tilldelning

17 141 1 038 3 531

2014 92,9 3,2 20,1 22 000

fler	projekt	finan-
sieras än vad 

som ryms i årets 
tilldelning

20 440 702 4 424

2015 73,8 3,1 23,4 20 200
förbrukning  

något över årets  
tilldelning

14	902 618 4 731

2016 86,9 3,5 15,7 21 200 förbrukning över 
årets tilldelning 18 420 744 3 331

2017 96,6 3,5 14,1 21 585 förbrukning över 
årets tilldelning 20 845 762 3 040

2018 84,7 3,3 14,0 21	966 förbrukning över 
årets tilldelning 18	598 724 3 078

Samverkansinsatser
Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2018 fattat beslut om att fördela medel till nya 
samverkansinsatser. Samverkansinsatser och övriga samverkansinsatser har förbrukat 18 598 tkr 
under 2018 jämfört med 20 845 tkr föregående år.

Utfall 2018 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts 
inom respektive insatskategori jämfört med årsbudget. Årsbudgeten är justerad med hänsyn till 
lämnade avvikelserapporter för insatser under 2018.

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 92 procent av årets 
tillgängliga och budgeterade medel. Målvärdet är 100 procent.

Inriktning insatser 2018 – budgetfördelning

Förbrukning helår 2018, 
belopp i tkr

Budget 2018, 
belopp i tkr

Förbrukad andel 
av årsbudget, procent

Samverkansinsatser 16 071 17 300 93	

Övriga samverkansinsatser 2 527 2 875 88 

SUMMA 18 598 20 175 92 
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I de flesta fall har insatserna förbrukat hela sin budget, både de insatser som lämnat in avvikelse-
rapporter och de som inte gjort det. Avvikelserapporterna har sin orsak i att verksamheterna har 
kommit igång senare än planerat och de har fått flytta fram slutdatum och medel till kommande år.

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i 
jämförelse med årsbudget. Målvärdet är 100 procent. Under 2018 har fler insatser utnyttjat en 
större andel av sin årsbudget jämfört med tidigare år.
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Samverkansinsatser, belopp i tkr helår 2018 helår 2017 Förbrukningskvot  
t o m 181231, %

Långsiktig samverkan

Lokus Enköping-Håbo 0 2 151

Lokus Heby 0 2 021

Lokus Knivsta 0 864

Lokus Tierp 0 1 628

Lokus Uppsala 0 3 680

Lokus Älvkarleby 0 976

Lokus Östhammar 0 703

0 12 023

Insatser

Ungdomscoach Håbo 0 370 100

Begreppsdefiniering	Tierp 0 330 100

Samhällsorientering 2 302 1 156 100

Kunskapsstöd vägval långa sjukfall 805 1 265 100

ESF-projekt #jagmed 924 857 100

Ungdomssatsningen Knivsta 1 043 797 104

Processtöd rehabkoord 552 690 100

GESAM 723 555 100

Framsteget Håbo 1 405 0 87

Bryggan Östhammar 1	292 0 100

Ung Intro 625 0 89

Extratjänster	Uppsala 945 0 100

Strat.utvecklingsarbete Uppsala 651 0 103

Samordnare och partssamordnare Tierp 489 0 62

En	väg	in	-	flera	vägar	ut,	Knivsta 827 0 95

Jobbcentrum, ung rehab, Enköping 718 0 80

IPS Enköping 373 0 107

ASF Älvkarleby 235 0 78

Lokussamordnare Älvkarleby 68 0 60

Ungdomscoach Älvkarleby 336 0 84

Individstöd i samverkan Heby 1	359 0 97

Språkstödsledare Tierp 169 0 85

Samverkan Gottsunda 146 0 100

Progressionsteam	sfi 84 0 36

16 071 6 019

(Tabellen fortsätter på nästa sida)
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Samverkansinsatser, belopp i tkr helår 2018 helår 2017

Övriga samverkansinsatser

Ekonomi projektstöd 331 327

Verksamhetsutveckling 422 459

Processtödjare 601 414

Forskning utvärdering långsiktig samv UU 145 500

Info-kunskapshöjande ins anst medl 147 290

Statistikrapporter 0 1

Kompetensutveckling 109 86

Processtöd FK 0 200

IPS-Belfast 0 126

Processkartläggning FK 0 107

Vänskapsdag Knivsta 0 93

Glappet 0 200

Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby 9 0

ASF Östhammar 200 0

Processtöd	extratjänster 200 0

Processtöd samverkan Ung 200 0

Kvarnen i Gimo 163 0

2 527 2 803

Samverkansinsatser totalt 18 598 20 845

Förtroendevalda och förvaltning
Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 724 tkr 2018, vilket är lägre än samma 
period 2017 (762 tkr) och lägre jämfört med budget (1 000 tkr).

Konferenskostnader och övriga externa kostnader är högre än 2017 men arvoden och övriga 
personalkostnader är lägre. Kostnaden för revision är på samma nivå som 2017.

Kansliets förbrukning för 2018 är 3 078 tkr, vilket är lägre än budget (4 200 tkr) och 38 tkr högre 
än 2017 (3 040 tkr). 

Övriga intäkter är 60 tkr jämfört med 178 tkr år 2017. 

Externa kostnader (lokalhyra, IT-tjänster, m m) är 224 tkr lägre än 2017 medan personalkostnader 
är 161 tkr högre. Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 311 tkr och 
avyttring av inventarier har gett en förlust på 44 tkr.

Dessa poster förklarar största delen av avvikelsen mot 2017.
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Kostnad förtroendevalda och förvaltning

Förbrukning  
helår 2018 *

Förbrukning 
helår 2017

Budget 
helår 2018

Förtroendevalda
724 tkr
72 %

762 tkr
69	%

1 000 tkr

Förvaltning
3 078 tkr

73 %
3 040 tkr

74 %
4 200 tkr

* Förbrukning 2018 jämfört med föregående år och budget.

God ekonomisk hushållning 
Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från 
medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resurs-
utnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

• Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.

• Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgrup-
pen.

• Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.

• Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller 
krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.

• Medelsplacering regleras till inlåning i svenska bank eller värdepapper utgivna av kommuner, 
landsting/regioner och svenska staten alternativt fonder med inriktning på den svenska pen-
ning- och obligationsmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn.

• Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.

• Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om bud-
geten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid 
varje styrelsemöte.

• Bunden reservfond. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar 
har styrelsen avsatt 1 000 000 kr i en bunden reservfond.

• Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att 
förbundet följer former för medelsplacering.
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Budget och medelstilldelning
Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. 
Budget för 2018 har fastställts av förbundsstyrelsen den 27 november 2017. 

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och 
som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2018 är 21 966 tkr, en ökning med 381 tkr 
jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 8 556 
tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 30 052 tkr att fördela helåret 2018. 

Kapitalförvaltning
Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. 
Värdet av fonden uppgår 2018-12-31 till 12 737 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 
569 tkr.

Under början av året har andelar i korträntefonden sålts för 5 mkr för att täcka ett tillfälligt 
likviditetsbehov och andelar för 3 mkr har köpts senare under första delåret.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
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Resultaträkning - Årsbokslut 2018-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

20180101
20181231

20170101
20171231

Budget
2018

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter                                                 Not 1 59	863 178 235 0

Rörelseintäkter                                            Not 2 21	966	000 21 585 170 21	966	000

Summa verksamhetens intäkter 22 025 863 21 763 405 21 966 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för samverkansinsatser             Not 3 -16 071 138 -18 042 335 -18 300 000

Kostnader för övriga utvecklingsinsatser   Not 4 -1 074 871 -1	326	992 -2 875 000

Övriga driftskostnader                                Not 5 -632 557 -814 777 -700 000

Kostnader för lokaler -416 634 -533 481 -500 000

Kostnader för personal                               Not 6 -4 453 328 -4 262 831 -4 200 000

Avskrivningar inventarier -18 037 -29	895 -30 000

Förlust avyttring inventarier -44 464 0 0

Summa verksamhetens kostnader 22 711 029 25 010 311 26 605 000

Verksamhetens rörelseresultat 685 166 3 246 906 4 639 000

Finansiella poster

Ränteintäkter 0 155 0

Övriga	finansiella	intäkter 310 668 362	796

Räntekostnader 0 -414 0

Resultat efter finansiella poster 374 498 2 884 369 4 639 000

ÅRETS RESULTAT 374 498 2 884 369 4 639 000
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Balansräkning - Årsbokslut 2018-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

20181231 20171231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar                                      Not 7 46 632 116 804

Summa anläggningstillgångar 46 632 116 804

Omsättningstillgångar

Fordringar

Kundfordringar 0 56 111

Övriga kortfristiga fordringar                                            Not 8 770 315 749	509

Interimsfordringar 17	935 63 555

Summa fordringar 788 250 869	175

Kortfristiga placeringar                                                     Not 9 12 168 540 13 857 872

Kassa och bank                                                              Not 10 1	475	679 869	636

Summa omsättningstillgångar 14 432 469 15 596 683

SUMMA TILLGÅNGAR 14 479 101 15 713 487

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bunden reservfond 1 000 000 1 000 000

Överskott från tidigare år 11	439	761 12	214	958

Redovisat resultat föregående år -2	884	369 -775	197

Periodens resultat -374	498 -2	884	369

Summa eget kapital 9 180 894 9 555 392

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 712 570 5	554	039

Övriga kortfristiga skulder                                               Not 11 319	700 292	179

Interimsskulder                                                                Not 12 265	937 311 877

Summa kortfristiga skulder 5 298 207 6 158 095

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 14 479 101 15 713 487
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Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2018-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

 
20180101
20181231

20170101
20171231

Den löpande verksamheten

Årets	resultat -374	498 -2	884	369

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 62 501 29	895

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 311 997 2 854 474

Ökning / minskning av kortfristiga fordringar 80	925 -158 567

Ökning / minskning av kortfristiga skulder -859	888 338 207

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 090 960 2 674 834

Investeringsverksamhet 7 671 -3	976

Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 671 3 976

Finansieringsverksamhet 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 1 083 289 2 678 810

Likvida medel vid årets början 14 727 508 17 361 318

Likvida	medel	vid	årets	slut	(fonden	+	kassa) 13	644	219 14 727 508

Förändring i likvida medel 1 083 289 2 633 810

Redovisningsprinciper
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614).

Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har skuldförts.

Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av anskaff-
ningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret.

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.
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Noter 

Noter till resultaträkning per 2018-12-31

Not 1. Sidointäkter

  20180101
20181231

20170101
20171231

Öresutjämning och kronutjämning 11 15

Hyresintäkter, Kungsgatan 16 59	852 176 720

Övriga intäkter 0 1 500

Summa sidointäkter 59 863 178 235

Not 2. Rörelseintäkter
 Helår 2018 Helår 2017

Enköpings kommun 651 677 640 634

Heby kommun 206 472 206 232

Håbo kommun 313 551 308 876

Knivsta kommun 267 741 258 334

Tierps kommun 311 834 310 435

Uppsala kommun 3 272 264 3 205 058

Älvkarleby kommun 140	369 140 435

Östhammars kommun 327	592 326 288

Region Uppsala 5	491	500 5	396	293

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 10	983	000 10	792	585

Summa medlemsavgifter 21 966 000 21 585 170

Summa rörelseintäkter 21 966 000 21 585 170
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Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

  20180101
20181231

20170101
20171231

Lokus Enköping-Håbo 0 -2 151 265

Lokus	Heby	(Stig)	 0 -2	021	489

Lokus Knivsta  0 -864 156

Lokus Tierp 0 -1 628 435

Lokus Uppsala 0 -3 680 000

Lokus Älvkarleby 0 -975	605

Lokus Östhammar  0 -703	094

Ungdomscoach Håbo 0 -370 274

Begreppsdefiniering	Tierp 0 -330 000

Kunskapsstöd vägval långa sjukfall -805 358 -1 265 055

ESF-projekt #jagmed -923	850 -856	798

Ungdomssatsning Knivsta -1 043 335 -796	596

Processtöd Rehabkoordinatorer -552 000 -690	000

Samhällsorientering -2 302 452 -1 154 568

GESAM -723 032 -555 000

Framsteget i Håbo -1	404	739 0

Bryggan Östhammar -1	292	000 0

Ung Intro -625 000 0

Extratjänster,	Uppsala -945	000 0

Strategiskt utvecklingsarbete, Uppsala -651 047 0

Samordnare och partssamordnare, Tierp -489	081 0

En	väg	in	-	flera	vägar	ut,	Knivsta -827 533 0

Jobbcentrum ung rehab, Enköping -717 772 0

IPS Enköping -373 338 0

ASF, Älvkarleby -235 182 0

Lokussamordnare, Älvkarleby -68 056 0

Ungdomscoach, Älvkarleby -334	594 0

Individstöd i samverkan, Heby -1	359	189 0

Språkstödsledare Tierp -168	690 0

Samverkan Gottsunda -145 705 0

Progressionsteam	sfi -84 185 0

Summa kostnader samverkansinsatser 16 071 138 18 042 335
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Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

  20180101
20181231

20170101
20171231

Info-kunskapshöjande ins anst medl -158 207 -194	522

Utvärdering förbundet -145 000 -500 000

Glappet 0 -200 000

Processtöd FK 0 -200 000

Processkartläggning FK 0 -106 470

IPS Belfast 0 -126 000

Processtöd	Extratjänster -200 000  

Processtöd Samverkan Ung -200 000  

ASF Östhammar -200 000  

Kvarnen i Gimo -163 164  

Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby -8 500  

Summa övriga utvecklingsinsatser 1 074 871 1 326 992

Not 5. Övriga driftskostnader
Annons, reklam, information 0 -22 171

Förbrukningsinventarier -13 470 -29	296

IT-tjänster, programvaror och datorhyra -143 718 -217	790

Konsultarvoden -66 775 -57 014

Övriga kostnader -408	609 -488 521

Öres- och kronutjämning 11 15

Summa övriga driftskostnader 632 557 814 777

Not 6. Kostnader för personal
Arvoden till ledamöter -375 256 -392	331

Lön tjänstemän -2 586 834 -2	466	459

Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr -405 540 -354	739

Kompetensutveckling -109	205 -86	329

Förändring av semesterlöneskuld -12 728 -12 656

Arbetsgivaravgifter -894	453 -884 618

Övr personalkostn, förmåner, representation -56 841 -65	699

Summa kostnader för personal 4 453 328 4 262 831
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Not 7. Materiella anläggningstillgångar
   20181231 20171231

Inventarier 353 832 405	967

Ackumulerade avskrivningar inventarier -307 200 -289	164

Summa materiella anläggningstillgångar 46 632 116 804

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordringar 725 084 682	592

Momsfordringar 45 231 65 187

Övr kortfristiga fordr 0 1 730

Summa övriga kortfristiga fordringar 770 315 749 509

Not	9.	Kortfristiga	placeringa
Nordea Institutionell Kortränta* 12 168 540 13 857 872

*anskaffningsvärde  kr per 2018-12-31    

Marknadsvärde   kr 12	737	319  

Orealiserad vinst   kr 568	779  

Summa kortfristiga placeringar 12 168 540 13 857 872

Not 10. Kassa och bank
Plusgirokonto 1	475	679 869	636

Summa kassa och bank 1 475 679 869 636

Not 11. Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 89	225 85 348

Avräkning särskild löneskatt på pensioner 145 677 126 640

Övriga kortfristiga skulder 0 0

Upplupna arbetsgivaravgifter 84	798 80	191

Summa övriga kortfristiga skulder 319 700 292 179
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Not 12. Interimsskulder 
   20181231 20171231

Upplupna semesterlöner 127 322 114	594

Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld 40 005 36 005

Förutbetalda hyresintäkter 0 44	889

Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter 98	610 116	389

Summa interimsskulder 265 937 311 877
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2019-03-21 

 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län 

 

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av 
Samordningsförbundet i Uppsala län år 2018. 

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och 
årsredovisningen för förbundet. 

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att 
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2018. 

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2018.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mikael Sjölander    Nina Högberg 

 
 

 

 

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef 
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2 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län 

2.1 Inledning 
Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets 
medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde. 

2.2 Granskningens utgångspunkter 
Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet 
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför 
ansvarsprövningen av förbundets styrelse. 

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har 
samordningsförbunden till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete 

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas 

5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer 
punkterna i 7 §.  

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i 
kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
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3 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2018 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av om årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har 
ytterligare upplysningar lämnats i noter.  

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och 
resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara mycket god.  

Årets resultat i förbundet uppgår till –0,4 mkr (föregående år -2,9 mkr). Samlade medel från 
tidigare år uppgår till 9,2 mkr (föregående år 9,6 mkr). 

Resultatet ligger i linje med önskvärd inriktning att minska ett tidigare överskott. Förbundet 
har dock inte förbrukat medel i den takt man budgeterat. Verksamhetens kostnader 
budgeterades till 26,6 mkr medan utfallet blev 22,7 mkr. 

Samtliga balanskonton är avstämda och specifikationer med underlag finns till varje post. Vi 
har inte noterat några avvikelser från god redovisningssed i vår granskning.  
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4 Årlig granskning av styrning och förvaltning 
Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt 
förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Granskningen har genomförts genom intervju med förbundschef och verksamhetsutvecklare, 
granskning av styrelsens protokoll och handlingar, stickprovsvis granskning av 
dokumentation från finansierade insatser, underlag ur SUS samt genomgång av 
processbeskrivningar och plan för intern kontroll. Våra bedömningar sammanfattas nedan. 

4.1 Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen 
Förbundsstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 om verksamhetsinriktning för 2018. Beslutet 
innebar att merparten av förbundets medel ska gå till insatser som tagits fram av de lokala 
parterna i deras lokala utvecklingsgrupper samt att i högre grad än tidigare år finansiera 
insatser som kan visa på resultat på individnivå. Vi bedömer att det är positivt att styrelsen 
tidigt aviserat förändringen så att den ändrade inriktningen kunnat beaktas i lokusgruppernas 
planering likväl som i förbundets övergripande planering inför 2018. 

Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för 2018 den 27 november 2017. 
I verksamhetsplanen finns tre resultatmål med tillhörande instruktion för uppföljning. Målen 
gäller individinsatser, insatser på övergripande nivå samt tillfälliga kompetenshöjande 
insatser. Förbundsstyrelsen har i verksamhetsplanen också fastställt en fördelningsnyckel 
som fungerar som riktlinje för prioriteringar mellan dessa tre olika typer av samordnade 
insatser. Vår bedömning är att de uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål och 
med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Verksamhetsplanen är också 
i linje med det tidigare inriktningsbeslutet. 

Under året har förbundet hållit medlemsdialoger med samtliga medlemmar samt vid två 
tillfällen medlemssamråd. Genom dessa sammankomster bedömer vi att styrelsen har 
säkerställt att medlemmarna har möjlighet att ge sin syn på förbundets verksamhet och 
påverka dess inriktning under kommande år. 

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument: 

• Besluts- och attestordning, reviderad 2016-06-02 
• Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag, 

reviderad 2016-06-02 
• Upphandlingspolicy, reviderad 2016-06-02 
• Riktlinjer för resor i tjänsten, reviderad 2016-10-14 
• Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, reviderad 

2016-11-25 
• Riktlinjer för medelsplacering, reviderad 2016-11-25 
• Beskrivning av allmän handling, beslutad 2017-03-14 
• Informationshanteringsplan, beslutad 2017-03-14 
• Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, reviderad 2017-11-27 
• Uppföljnings och utvärderingsmodell, beslutad 2018-03-16 
• GDPR Policy, beslutad 2018-09-14 
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En internkontrollplan för förbundet har tagits fram för 2018 och beslutades av styrelsen 27 
november 2017. Rapportering till styrelsen sker vid delårs- och årsrapport, med undantag för 
kontrollmomentet budget i balans vilket ska återrapporteras vid samtliga styrelsemöten. 
Styrelsens protokoll styrker att så har skett. 

Till arbetsutskottet har styrelsen delegerat vissa beslut som avser förbundschefens 
anställning samt övriga beslut som i brådskande fall inte kan vänta till nästkommande 
styrelsemöte. Av protokoll framgår att arbetsutskottet även beslutar om att föreslå beslut åt 
förbundsstyrelsen samt i vissa fall beslutar att utdela uppdrag till kansliet, främst i frågor som 
rör beredning av ärenden, vilket kan anses vara i enlighet med praxis. Vid enstaka beslut har 
vi noterat att det är otydligt varför en fråga har hanterats av AU. Genom kompletterande 
information har vi bedömt att hanteringen varit rimlig. Styrelsen bör dock inför den nya 
mandatperioden diskutera roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse, arbetsutskott och 
kansli för att säkerställa en tydlig arbetsordning. 

4.2 Stöd av samverkan mellan samverkansparterna  
Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundets parter. Av 23 
finansierade insatser syftar 11 till åtgärder på strukturnivå riktat mot samverkan. 

Bas i den långsiktiga samverkan är de lokala utvecklingsgrupperna för samverkan, lokus-
grupper. Genom förbundets nuvarande inriktning har lokusgrupperna fått en mer betonad roll 
som ansvariga för att utforma ansökningar till insatser inom sitt lokala område. Enligt kansliet 
är det skillnad i nivå av aktivitet mellan grupperna men varje kommun har en lokusgrupp och 
av förteckningen över pågående insatser framgår att varje kommun har haft minst en 
pågående samverkansinsats under 2018. På övergripande nivå finns också en strategisk 
utvecklingsgrupp där minst en person från varje lokusgrupp och från varje part ingår, för att 
diskutera gemensamma behov och utvecklingsområden. 

Kansliet erbjuder nätverk och operativt stöd för insatsansvariga för att stödja dem i sina 
uppdrag. Olika former av temadagar och seminarier har anordnats under året för 
medarbetare hos förbundets parter, vilka sammantaget förefaller ha varit välbesökta.  

4.3 Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. 

Under året har förbundet finansierat tolv individinriktade insatser och elva strukturinriktade 
insatser där sammantaget alla förbundets medlemmar medverkar. Variationerna är stora 
mellan olika insatser när det gäller mål, tidsplan, budget och grad av egenfinansiering. Vi har 
tagit del av ansökningshandlingar för insatserna och bedömer att de är i linje med lagstiftning 
och förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen fastställde budget för år 2018 den 27 november 2017. Av budget framgår 
att förbundsstyrelsen av förbundets tillgängliga medel valt att fördela 21,4 mkr till 
samverkansinsatser och 5,2 mkr till förbundets styrelsearbete och förvaltning. Styrelsen har 
löpande tagit del av information om aktuellt beslutsutrymme och fattat beslut om 
inkommande ansökningar. Samtliga finansierade samverkansinsatser som inte framgår av 
budget har kunnat verifieras mot protokollförda styrelsebeslut. 

Av årsredovisningen framgår att när årsbudgeten justerats med hänsyn till inlämnade 
avvikelserapporter har 20,2 mkr fördelats till insatser. En vanlig orsak till avvikelse är att 
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insatsen har kommit igång senare än planerat och att förbundet medgivit att slutdatum och 
medel flyttas till kommande år. Totalt har samverkansinsatser förbrukat 18,6 mkr under året, 
vilket motsvarar 92 % av budgeterade medel enligt reviderad årsbudget.  

Förbundsstyrelsens riktmärke för prioritering av beviljade medel har till stor del efterlevts när 
det gäller medelstilldelning. Utfallet för 2018 är att av tilldelade medel har 58 % gått till 
individinriktade insatser, 41 % till strukturinriktade och 1 % till kompetenshöjande insatser 
jämfört med riktmärkets 60% 30% 10%. Tilldelade medel omfattar inte kostnaden för de 
kompetenshöjande aktiviteter som arrangeras av kansliet. 

4.4 Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
I förbundets riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser anges förbundets krav på 
uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Förbundets insatser ska följas upp 
genom SUS, genom tillhandahållna mallar för års- och delårsrapport samt genom andra 
angivna tillämpliga dokument. Insatserna ska rapportera resultat utifrån angivna mål. 
Tillfälliga kompetenshöjande insatser följs upp genom tillhandahållen återrapporteringsmall 
senast en månad efter att insatsen avslutats. 

Förbundsstyrelsen beslutade den 16 mars 2018 att kansliet kvartalsvis ska följa upp insatser 
finansierade av förbundet. Resultatet av de första två kvartalens uppföljning redovisades för 
styrelsen i oktober 2018. Av informationen framgår insatsernas utfall och resultat i 
förhållande till angivna mål och beviljad budget, förbundets kvalitetssäkring av insatsen samt 
statistik och kostnader. Vår bedömning är att det är positivt att styrelsen har etablerat tydliga 
former både för uppföljning och för informationsöverlämning till styrelsen. 

Vi har stickprovsvis granskat återrapportering från tre av de pågående insatserna och 
bedömer att underlagen styrker den bild styrelsen i årsredovisningen ger av insatsernas 
respektive måluppfyllelse. Vi har i granskningen av årsredovisning också verifierat att de 
uppgifter som framgår av årsredovisningen överensstämmer med de uppgifter som 
insatserna har rapporterat i SUS. Enstaka avvikelser förekommer och förklaras av att vissa 
insatser efterrapporterat deltagare vid senare tidpunkt än angivet. 

Styrelsen har vid samtliga sammanträden under året tagit emot avvikelserapporter från 
insatser som inte kan efterleva mål, tidsplan, budget, målgrupp, etc. Inga åtgärder har 
vidtagits av styrelsen med anledning av de anmälda avvikelserna. Av förbundets besluts- och 
attestordning framgår att styrelsen har delegerat till förbundschefen att fatta beslut om 
ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av målgrupp och 
tidsperiod samt överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 % dock max 200 000 kr. 

Av årsredovisningen framgår att de avslutade projekten till stor del har uppfyllt sina 
respektive mål för angiven period. I inkomna års- och slutrapporter tydliggörs utfall för 
angiven period. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av 
samverkan på en aggregerad nivå för samtliga projekt. Däremot anknyter analysen till 
förbundets övergripande mål. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet 
finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål. 
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4.5 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2018 fattades av förbundsstyrelsen den 27 
november 2017 och beslut om årsredovisning fattades den 18 mars 2019, vilket är inom den 
tid som lagen stadgar. 

Samordningsförbundets årsredovisning ska enligt lag om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser utföras i enlighet med lag om kommunal bokföring. Av denna framgår 
vilka uppgifter förvaltningsberättelsen ska innehålla. I det ingår bland annat: 

- En översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet. 
- Upplysningar om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller 

i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller 
ekonomiska ställning. 

- Upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har 
inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling 
- Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och 

uppföljningen av förbundets verksamhet. 

Vår bedömning är att den förvaltningsberättelsen innehåller de upplysningar som krävs och 
att den bild som förmedlas ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets verksamhet 
under 2018. Vid granskning av förvaltningsberättelsen har vi lagt särskild vikt vid bedömning 
av information relaterad till förbundets uppdrag, enligt ovan. 

4.6 Bedömning 
Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver 
verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de 
mål som stadgas i verksamhetsplanen.  

Vi bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 
2018 och ställning per 2018-12-31. 









 
 
 

Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
 2018-11-05  

 

Utdragsbestyrkande  Justerares signatur  

 

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

Beslut 

 

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 

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

att anse motionen besvarad. 

Samhällslutvecklingsnämnden beslutar för egen del  

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

Yrkande 

Peter Evansson (S) yrkar bifall till motionen 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barn är en viktig målgrupp när kommunen ska utveckla tätorternas grönstruktur 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 

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

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Peter Evansson (S), 
Oppositionskommunalråd 



2:e vice ordförande Kommunstyrelsen 





 
 
 

Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
 2018-11-05  

 

Utdragsbestyrkande  Justerares signatur  

 

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

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta 

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

att anse motionen besvarad. 

Samhällslutvecklingsnämnden beslutar för egen del  

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Underlag i ärendet 

Josefin Edling, park- och naturchef, svarar på frågor. 
 
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 93 
Tjänsteskrivelse 2018-10-10 
Anmälan av motion KF 2018-04-23 
Motion 2018-04-18 
 
Expedieras till 
 
Akten 
Motionärer Christer Johansson (V) och  Malin Tollbom Kjell (V)  
Samhällsbyggnadskontoret 
Park- och miljöchef 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer  
Josefin Edling 2018-10-22, rev SUN-2018/523 
 
 
 

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

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barn är en viktig målgrupp när kommunen ska utveckla tätorternas grönstruktur 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 

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

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



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

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

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

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

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

 
 
 
 
Christer Johansson (V) 

Malin Tollbom Kjell (V)  

Motion 
 
Säkra mark för lekplats åt 
Knivstas barn 

2018.04.18 

Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun 

Vänsterpartiet Knivsta 
Box 60 741 22 Knivsta 
knivsta.vansterpartiet.se 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Johan Liljeholm Datum KS-2019/185 
Utredare 2019-03-01   
 
 

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

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

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

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 
2019-02-13 

Motion 

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

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

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

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

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

Därför yrkar jag: 

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

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

 

 

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

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

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej   

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

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

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

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

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

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

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

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 

 
 

Kommunfullmäktige Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2018-01-24 

 

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

Expedierat av Siobhán Górny 2018-02-06 

 

§ 21 

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

Medborgarförslag 2018:02 om att Lyckträffens lokaler bör utökas  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget till socialnämnden för 
besvarande.  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget till samhällsutvecklingsnämnden 
för besvarande.  

Medborgarförslag 2018:03 - Förbjud fyrverkerier i Knivsta kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Underlag i ärendet  

Medborgarförslagen delas ut på sammanträdet.  
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§ 88   

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 
KS-2019/360 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att fastställa tillståndsavgifter för ansökan om tobakstillstånd enligt förslagsdokumentet 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 

att fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt förslagsdokumentet Avgifter 
för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

att avgifterna årligen räkans upp med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 

att tillstånds- och tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 juli 2019.  

Yrkanden 

Klas Bergström (M) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  

Sammanfattning av ärendet  

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019. Lagen innebär bland 
annat att det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med tillståndsplikten 
är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt lagen får kommunen ta ut 
avgift för tillstånd och tillsyn. 

Underlag i ärendet  

- Tjänsteskrivelse 2019-04-26 
- Beslutsdokument 2019-04-26 

Stina Desroses, enhetschef och allmänutredare, informerar.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Stina Desroses Datum KS-2019/360 
Allmänutredare 2019-04-26   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) 
KS-2019/360 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att fastställa tillståndsavgifter för ansökan om tobakstillstånd enligt förslagsdokumentet 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 

att fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt förslagsdokumentet Avgifter 
för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

att avgifterna årligen räkans upp med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 

att tillstånds- och tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 juli 2019.  

Sammanfattning  
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019. Lagen innebär bland 
annat att det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med tillståndsplikten 
är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt lagen får kommunen ta ut 
avgift för tillstånd och tillsyn.  

Bakgrund 
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019. 
En förändring från nuvarande tobakslag är att det införs en tillståndsplikt för handel med 
tobak. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av 
den som har tillstånd för sådan handel. Tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält 
försäljning enligt tidigare tobakslag får fortsätta sin försäljning. De måste dock senast den 31 
oktober 2019 inkomma med en ansökan om tobakstillstånd.  
Enligt lagen kan ansökan avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. En omfattande 
lämplighetsprövning ska göras innan tillstånd får beviljas. Uppgifter kan inhämtas från 
Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och i vissa fall Tullverket. 
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Utredningen ska visa på sökandens vandel, ekonomiska förhållanden och sökandens 
ekonomiska möjligheter att införskaffa den aktuella verksamheten. Sökanden ska visa 
varifrån kapitalet kommer, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som finansieras 
med illegala medel. Lagstiftaren trycker särskilt på att tillståndsmyndigheten behöver vara 
uppmärksam på ansökningar där sökanden i själva verket företräder någon som vill 
undanröja sig prövning, det vill säga när det är fråga om ett så kallat bulvanförhållande. 
Utöver utredningsarbetet ska försäljningsstället besökas för att kontrollera tobakslagret, 
skyltning och marknadsföring. Sökanden ska bifoga ett egenkontrollprogram till sin ansökan.  
Kommunen får även ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare tobakslag, 
bland annat genom att tillsynsansvaret utökas till att också avse partihandlare.  
Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två delar, en yttre tillsyn 
och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen är besök på försäljningsstället. Den 
administrativa delen är regelbunden fortsatt kontroll av tillståndshavarens lämplighet. 
Ändringar avseende uppgifter av betydelse för tillsynen ska anmälas till kommunen. Detta 
innebär bland annat att bolagsändringar och betydande förändringar av ägarförhållanden 
måste anmälas.  
I Knivsta kommun finns idag 8 detaljhandlare som säljer tobaksprodukter. Kommunen har 
inga partihandlare.   

Avgifter 
Enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) får kommunen ta ut avgifter för 
tillstånd och tillsyn. Kommunen får själv bestämma om avgifterna, vilka syftar till att 
finansiera de kontrolluppgifter som åläggs kommunen. Av 8 kap. 3 c § kommunallagen 
(1991:900) följer att kommuner enligt den s k självkostnadsprincipen inte får ta ut högre 
avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen 
tillhandahåller.  
Miljöenheten har lång erfarenhet av tillsyn och en realistisk uppfattning av hur lång tid 
tillståndsprövning tar. Med utgångspunkt i samma grundläggande kostnadsnivåer som 
miljöenheten tillämpar i sin befintliga tillstånds- och tillsynsprövning har förvaltningen arbetat 
fram förslaget till avgifter. Under hösten kommer förvaltningen att arbeta med ett förslag om 
en förändring i reglementet där ansvaret för alkohol- och tobaksfrågor flyttas till bygg- och 
miljönämnden. Det finns därför fördelar med att redan nu tillämpa samma system för 
beräkning av avgifter eftersom det bidrar till kontinuitet för näringsidkarna.  För att 
tillståndsavgiften för tobaksförsäljning ska finansiera de kontrolluppgifter som åligger 
kommunen är bedömningen att avgiften behöver vara 10 325 kr (2019). Avgiften uppräknas 
årligen med Prisindex kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för index är oktober månad 
2018. 
Tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har enligt den nya lagen klara beröringspunkter 
med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen. Tillståndsordningen 
för tobaksförsäljning innehåller emellertid färre bedömningskriterier och är inte fullt lika 
komplex. Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar 
om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan komma att vara något lägre än 
motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd. En ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd kostar idag 9 300 kr (2019), vilket innebär att föreslagen tillståndsavgift för 
tobaksförsäljning ligger högre än nu gällande avgift för att hantera serveringstillstånd. Likaså 
är föreslagen tillsynsavgift gällande tobak högre än nuvarande tillsynsavgift gällande alkohol. 
Förvaltningen ser därför behov av att, inför kommande årsskifte, se över avgifter för 
tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen och vid behov justera dessa avgifter. 
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Under en övergångsperiod kommer Tobakslag (1993:581) att finnas kvar parallellt med den 
nya tobakslagen. För tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning gäller 
tidigare beslutad tillsynsavgift (KS-2015/552) fram tills att tillstånd är beviljat.   
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att endast vara 
anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) till Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). 
Tillsynsavgiften som kommunfullmäktige tidigare beslutat om kvarstår (KS-2017/559).   

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt för kommunen eftersom självkostnadsprincipen 
tillämpas. Tillstånds- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och 
övriga myndighetskostnader. 

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

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Tobaksvaror får inte tillhandahållas barn under 18 år.  
 

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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgifter för tillståndsprövning och 
tillsyn enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:   Taxor 
Diarienummer: KS-2019/360 
Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum:  2019-05-22 
Giltighetstid:   From 2019-07-01 tills vidare 
Dokumentansvarig: Kanslichef 
 



 
 

 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) 
 
Avgifterna uppräknas årligen med Prisindex kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för 
index är oktober månad 2018.  
 
Avgift gällande tillståndsprövning betalas in till plusgiro 25 17 37-3, ref 907. 
 
 
Tillståndsprövning 
 

Avgift i kronor 

Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd 
 

10 325 

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd 
 

7 375 

Anmälan om bolagsändringar 
 

7 375 

Anmälan om förändrat tillstånd 
 

4 425 

Timdebitering vid tillståndsprövning som överskrider 7  timmar 
 

1 475 

 
 
Tillsyn 
 

Avgift i kronor 

Årlig tillsynsavgift * 
 

5 900 

Tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd alkohol 
 

2 950 

Timdebitering utöver årlig avgift vid tillsyn som överskrider 4 timmar 
 

1 475 

 
* För tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning gäller tidigare beslutad 
tillsynsavgift (KS-2015/552 ) fram tills att tillstånd är beviljat. 
 
 
 
 
 
Tidigare beslutade tillsynsavgifter som kvarstår 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om tillsynsavgifter för andra anmälningspliktiga 
produkter (KS-2015/552 och KS-2017/559). Dessa avgifter kvarstår som tillägg till de nya 
tillsynsavgifterna.  
 
Avgift tobak, tillsyn *   1 400 kronor 
Avgift folköl, tillsyn   1 400 kronor 
Avgift vissa receptfria läkemedel, tillsyn  1 400 kronor 
Avgift e-cigaretter, tillsyn   1 400 kronor 
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§ 79   

Kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun 2019-2025 
KS-2019/147  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta det kultur- och fritidspolitiska programmet 2019-2025. 

Sammanfattning av ärendet  

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö där alla kan vara, verka och växa. För att 
lyckas med det är kommunens kultur- och fritidsverksamheter viktiga och därför har ett 
kultur- och fritidspolitiskt program tagits fram tillsammans med en kultur- och fritidsplan. 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för en god hälsa och erbjuda en meningsfull 
fritidmed särskilt fokus på unga. 

Underlag i ärendet  

- Tjänsteskrivelse 2019-04-02 
- Förslag på kultur- och fritidspolitiskt program 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteskrivelsens. 

Lena Malmborg, producent kultur- och fritidskontoret, informerar.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Lena Malmborg 2019-04-02 KS-2019/147 
Producent Knivsta kultur och fritid 
Kommunikationsansvarig Kultur och fritid  
  
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 

Kultur- och fritidspolitiskt program 2019-2025 
KS-2019/147 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anta det kultur- och fritidspolitiska programmet 2019-2025.  

Sammanfattning  
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö där alla kan vara, verka och växa. För att 
lyckas med det är kommunens kultur- och fritidsverksamheter viktiga och därför har ett 
kultur- och fritidspolitiskt program tagits fram tillsammans med en kultur- och fritidsplan. 
 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för en god hälsa och erbjuda en meningsfull fritid 
med särskilt fokus på unga. Vad ska prioriteras? En långsiktig plan skapar kontinuitet och 
möjliggör för verksamheterna att vara kreativa inom en väl definierad ram. Den röda tråden 
är samverkan – mellan kommun, invånare, civilsamhälle, förenings- och näringsliv.  

Bakgrund 
Programmet ska vara det ledande och långsiktiga styrdokumentet för den kommunala kultur- 
och fritidsverksamheten. En viktig del i processen har varit att få en samsyn kring vilka 
prioriteringar som behövs göras för att nå kommunens vision – såväl politiskt som inom 
verksamheterna.  

Programmets och planens innehåll 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet är av strategisk karaktär och innehåller 
övergripande mål för föreningslivet, folkbildningen, det fria kulturlivet och civilsamhället. 
Programmet ska antas av kommunfullmäktige och vara vägledande för styrningen på lägre 
nivå. 
 
Kultur- och fritidsplanen som antas av kommunstyrelsen efter att fullmäktige antagit 
programmet har en mer operativ karaktär och innehåller 15 mål för kommunens kultur- och 
fritidsverksamheter. Tillsammans ska dokumenten vara vägledande vid framtagande av t.ex. 
verksamhetsplaner, bidragsbestämmelser samt i den operativa verksamheten. Samtliga mål 
ska genomsyras av ett inkluderande, jämlikt, jämställt och hållbart förhållningssätt.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltning kommer att arbeta mot målen utifrån given budget. Därför finns ingen ekonomisk 
risk med varken programmet eller planen - de ska istället fylla behovet av ett gemensamt 
ramverk för att på rätta grunder utveckla kommunens verksamheter.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson    Lena K Larsson 
Kommundirektör    Kultur- och fritidschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Har vi ingen långsiktig plan för hur kultur- och fritidsverksamheterna ska utvecklas 
riskerar barn en sämre fysisk och psykisk hälsa, samt att ojämlikheten ökar. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Kommunen har analysen av en stor kultur- och fritidsvaneundersökning som grund till de 
inriktningar vi kommit fram till. Kommunen har även anställt ungdomar under 18 år för 
ökad delaktighet kring vad som saknas i Knivsta och vilka behov som finns för att de ska 
känna ett fritiden är meningsfull och berikande.   
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 

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

 
Ja X  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. 

Se svaret på fråga 2. Vi har haft en nära dialog med våra unga i kommunen under arbetets 
gång. Många inriktningar går direkt att koppla till kommunens barn och unga.  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

FÖRSLAG 2019-04-02 
 
 
 
 
 

Kultur- och 
fritidspolitiskt 
program 2019-
2025 
I Knivsta kan du vara, verka och växa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:  Program  
Diarienummer: KS-2019/147 
Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum: XXXXXX 
Giltighetstid:   31 december 2025 
Dokumentansvarig: Kultur- och fritidschef 
 



 

 

 

 

Förord  
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare. För att lyckas 
med det är kommunens kultur- och fritidsverksamheter viktiga och målsättningen är att skapa 
förutsättningar för en god hälsa och erbjuda en meningsfull fritid, med särskilt fokus på unga. 
Vad ska prioriteras? En långsiktig plan skapar kontinuitet och möjliggör för verksamheterna 
att vara kreativa inom ett gemensamt ramverk. Den röda tråden är samverkan – mellan 
kommun, invånare, civilsamhälle, förenings- och näringsliv.  
 
Tillsammans skapar vi ett socialt hållbart samhälle där alla kan vara, verka och växa! 
 

Knivsta 22 maj 2019 
 
Klas Bergström, ordförande Kommunfullmäktige 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
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1.0 Inledning 
1.1 Arbetsgång  
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt 
program och en kultur- och fritidsplan. Programmet är av övergripande och strategisk 
karaktär medan planen innehåller verksamheternas mål som är av mer operativ karaktär. I 
arbetet med programmet har Kommunstyrelsens och Utbildningsnämndens presidium och 
kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor varit styrgrupp, och detta för att skapa 
en så bred politiskt förankring som möjligt.  
 
Ledningsgruppen för Kultur och fritid har utgjort arbetsgrupp. Programmet har tagits fram i 
nära samarbete med kommunens kultur- och fritidsverksamheter. En kultur- och 
fritidsvaneundersökning genomfördes som underlag för arbetet. För att nå ungdomar 
anställdes bland annat en grupp unga i ett filmprojekt sommaren 2018, där de synliggjorde 
vad de saknar och önskar att kommunen prioriterar närmsta åren. Programutkastet har 
remitterats till föreningar, Knivsta Föreningsråd, aktörer inom civilsamhället, studieförbund, 
Region Uppsala, Upplands Idrottsförbund, Uppsala Läns Bildningsförbund och andra 
verksamheter inom kommunen vars synpunkter har tagits hänsyn till i utformning och 
innehåll.  
 
Programmet ska vara det ledande och långsiktiga styrdokumentet för den kommunala kultur- 
och fritidsverksamheten. En viktig del i processen har varit att få en samsyn kring vilka 
prioriteringar som behövs göras för att nå kommunens vision, oavsett politisk tillhörighet.  
 
1.2 Utgångspunkter 
Den främsta utgångspunkten är Knivstas vision 2025:  
 
”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – 
mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och 

befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.” 
 
Visionen innebär att kommunen ska växa till uppemot 25 000 invånare 2025, att en ökande 
andel av befolkningen arbetar här, att kommunen är öppen för förändring och att Knivsta 
utvecklas till en föregångskommun för det hållbara samhället. Bibliotekslagen är den lag som 
reglerar en av verksamheterna, biblioteket. Andra dokument som kommunen berörs av och 
som fungerat som referens i arbetet är, i urval: 
 

- Agenda 2030. 
- De nationella och regionala kulturpolitiska målen. 
- Europarådets rekommendationer om ungdomsarbete. 
- FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter. 

- FN:s konventioner om barnets rättigheter (inkorporeras i svensk lag från 1/1-20), 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, avskaffande av all form av 
diskriminering av kvinnor, avskaffande av alla former av rasdiskriminering.   

- Kommunens tillgänglighetspolicy. 
- Riksidrottsförbundets grunddokument ”Idrotten vill” och deras strategi för 2025.  

Programmet är ett levande dokument som kan revideras, vilket underlättar för mötet med 
framtiden.  



 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med programmet är att ha en samsyn kring vilka prioriteringar som behöver göras för 
att nå kommunens vision. Kommunen har beslutat att aktivt arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling, och för kultur- och fritidsverksamheterna är den sociala hållbarheten i 
fokus – hur möjliggör vi en god livskvalitet till alla?  

Vårt gemensamma långsiktiga mål att skapa förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre 
att vara, verka och växa i Knivsta kommun. Med vara vill kommunen erbjuda välkomnande 
mötesplatser att vara på, i både centralort och landsbygd. Med verka vill kommunen skapa 
förutsättningar att kunna verka – som deltagare, arrangör, spontant, planerat, inom kultur och 
fritid, på egen hand eller tillsammans med andra. Med växa vill kommunen ge invånarna 
möjlighet att växa och utvecklas, samt erbjuda en attraktiv närmiljö som långsiktigt leder till 
att kommunen växer.  
 
Programmet innehåller tio övergripande mål och ska vara vägledande i kommande 
samarbeten med övriga aktörer i kommunen. I kommunens kultur- och fritidsplan finns 
ytterligare 15 mål som beskriver de kommunala kultur- och fritidsverksamheternas 
prioriteringar. Kommunen ska tillsammans med ovanstående aktörer verka för att nå målen. 

2.0 Framtiden bor i ett hållbart Knivsta 
2.1 Kultur och fritid för alla 
Att Knivstas kultur- och fritidsutbud utvecklas och växer är en viktig förutsättning för att nå 
vision 2025 och ett socialt hållbart samhälle. I en utveckling där fler engageras skapas fler 
aktiviteter och en mer attraktiv livsmiljö. Om invånarna känner sig delaktiga främjas både 
fysisk och psykisk hälsa. Den kultur- och fritidsvaneundersökning som genomfördes 2017 
visade tydligt att kommunen behöver ett större och bredare utbud. Att stötta människors 
spontana idrott och rörelse, initiativ och projekt bör prioriteras. 

Kommunen ska verka för: 
 

1. Att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla invånare och bidra till 
ökad fysisk och psykisk hälsa.  

2. Att arbeta normkreativt för att främja inkludering och nå nya målgrupper. 

3. Att öka och underlätta samarbeten med olika kultur- och fritidsaktörer i syfte att 
utveckla utbudet lokalt och göra det attraktivt för dem att etablera sig och verka i 
Knivsta.    

4. Lyhördhet och öppenhet när det kommer till vilka önskemål och behov som finns 
för olika målgrupper. 

2.2 Kultur och fritid för barn och unga 
Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara integrerade delar av barn och ungas uppväxtmiljö, såväl 
i deras geografiska närhet som inom samhällets institutioner och det fria föreningslivet. Det 
ska finnas naturliga, drogfria och inkluderande miljöer över hela kommunen. Ungdomar ska 
uppmuntras till att växa - i rollen som ledare i sin förening eller som projektledare för ett 
ungdomsevenemang. Kommunen ska främja att de kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds 
visar på mångfald, väcker intresse och att de berikar. Då främjas även kreativa sidor, vilket 



 

 

ofta har en positiv inverkan på andra områden i livet. Detta är särskilt viktigt i en tid då allt fler 
upplever psykisk ohälsa.  

En utmaning är att kompetensutveckla kommunens kultur- och fritidspersonal för att på rätt 
sätt kunna möta växande ungdomsgrupper. Då ungdomsåren blir allt längre ökar gruppen 
unga vuxna vilket ställer krav på hur verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Det saknas 
statlig styrning över den öppna fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar över 13 år. Då 
Barnkonventionen blir svensk lag 2020 kan den komma att påverka verksamheten. I takt 
med att kommunen växer behöver behovet av ungas mötesplatser ses över. 

Kommunen ska verka för att: 

5. Alla barn och ungdomar, under hela sin uppväxt och efter eget intresse, förmåga och 
oavsett bakgrund ska kunna delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter.  

6. Erbjuda drogfria och jämlika mötesplatser över hela kommunen, för barn och 
ungdomar att vara, verka och växa på – inom både kultur och fritid, ute och inne, 
spontant och organiserat. 

7. Med andra kommunala verksamheter, civilsamhället, näringslivet och andra 
aktörer utveckla samarbeten i syfte att göra kultur- och fritidsaktiviteter till en 
naturlig del i barn och ungdomars vardag. 

8. Hålla sig uppdaterade kring ungas livsvillkor för på rätta grunder utveckla 
verksamheterna.  

3.0 Aktörer i kommunen 
Knivsta har många aktörer som engagerar sig för att fler ska få möjlighet till en meningsfull 
fritid. De är mycket viktiga för att bygga ett hållbart samhälle och bidrar till en bred och 
mångfacetterad verksamhet. Därför är det viktigt att ta tillvara de ideella krafter som finns, 
och skapa förutsättningar för dem att vara, verka och växa på ett hållbart sätt. En utmaning 
är att tydliggöra vem som gör vad, samt att synliggöra för fler vad som görs i kommunen. 
 
3.1 Föreningsliv 
De kommunala bidragen avser att stödja föreningarnas verksamhet. Bidragssystemet 
kommer att förnyas under 2019 för att förenkla bidragsansökningarna samt handläggningen 
av ansökningarna. Kommunen ser samtidigt över bidragsreglerna för att tydliggöra bidragets 
ändamål, detta är för säkra upp att bidragen används effektivt. 

Idrottsföreningarna ska verka för att barnens idrottsutövande är lekfullt och allsidigt samt helt 
befriat från elitsatsningar, urval och utslagning. Med barnidrott menas aktiviteter upp till 12 
års ålder och ungdomsidrott avser 13-20 års ålder. Föreningarna ska se till att övergången 
mellan barn- och ungdomsidrotten sker successivt och ta hänsyn till individens olika behov, 
förutsättningar och utvecklingstakt.  
 
Kulturföreningarna är viktiga för att utveckla kulturutbudet i hela kommunen. Det som händer 
mellan den som står på scen och den som sitter i publiken är något att värna om – mötet kan 
väcka en nyfikenhet som är viktigt för ett känna meningsfullhet. Kulturupplevelser är svåra att 
mäta, men får människor att växa, som är en del av det långsiktiga målet med programmet. 
Kommunens kommande mötesplats Knivsta Centrum för idrott och kultur ger föreningarna 
avsevärt bättre förutsättningar att vara, verka och växa med sina verksamheter.  
 



 

 

Kommunen har många andra föreningar som gör ett stort och viktigt arbete för alla barn och 
ungdomar, t ex friluftsfrämjanden, scoutkårer och motionsföreningar. De bidrar till en aktiv 
fritid där personlig utveckling sker och en god hälsa skapas. 
 
Det finns flera bygdegårds- och hembygdsföreningar. De är med sin kunskap om bygden och 
dess människor viktiga för att bibehålla och föra det lokala kulturarvet vidare till kommande 
generationer.  
 
Samtliga föreningar har ett stort ansvar för att de ledare som bedriver verksamheten har 
grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling samt är lämpade 
för att arbeta med barn och ungdomar. Kommunen ska stötta och uppmuntra föreningar att 
kompetensutveckla sina ledare genom riktade bidrag och samarbetsprojekt. Genom ett nära 
samarbete mellan kommun och föreningar ökar Knivsta kommun sin attraktionskraft mot 
både invånare och besökare. 
 
Kommunen ska verka för att: 
 

9. Ge alla samma möjligheter att vara, verka och växa inom föreningslivet, vilket ska 
inverka på fördelningen av bidrag och övriga resurser samt ha genomslag vid 
planeringen av investeringar.  

 
3.2 Folkbildning 
Folkbildning är det frivilliga bildningsarbetet och bedrivs bland annat inom bibliotek och 
studieförbund. Syftet med folkbildningen är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få 
invånarna att ta till sig ny kunskap och nya värderingar. Den stärker människors kreativitet 
och möjlighet till eget skapande, har en viktig funktion för amatör- och ungdomskulturen, och 
spelar en viktig roll för främjandet av det mångkulturella samhället. Det sker genom 
exempelvis studiecirklar, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden. 
Kommunen ser en stor utvecklingspotential i folkbildningen genom att samarbeta närmare 
studieförbunden och tydliggöra deras uppdrag. 
 
3.3 Det fria kulturlivet  
I kommunen finns professionella kulturutövare som har behov av fler plattformar att 
vara och verka på för att kunna växa, och för att kunna inspirera andra. Utmaningen är 
att hitta finansiering och ekonomisk hållbarhet för målgruppen. Genom nära samverkan 
vill kommunen stödja målgruppen så att utveckling och förnyelse stimuleras.  

3.4 Civilsamhället 
Med civilsamhället menas den del av samhället där människor hjälper varandra utan 
inblandning av det offentliga, staten eller kommuner. Exempel på organisationer inom 
civilsamhället är de som verkar för mänskliga rättigheter eller miljön, religiösa samfund, och 
privata stiftelser.  

Civilsamhället gör ett betydelsefullt arbete och utmaningen ligger i att tydliggöra vem som gör 
vad, dvs hur vi organiserar oss och kommunicerar det mellan varandra. Ett sätt är att 
utveckla Idéburet offentligt partnerskap, som är en avtalsform med social inriktning mellan en 
eller flera ideella organisationer och den offentliga sektorn. Modellen används när varken 
traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt en 
speciell verksamhet som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive 
part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla.  

   
     

    
    

     
      

    
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotek
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Kommunen ska verka för att: 

10. Ta tillvara, samarbeta och tydliggöra folkbildningens, det fria kulturlivets samt 
civilsamhällets insatser och kommunens uppdrag för dem. 

4.0 Uppföljning 
Uppföljning sker i kommunens kultur- och fritidsplan.  
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§ 72   

Medarbetarpolicy 
KS-2019/326 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den föreslagna Medarbetarpolicyn, samt 

att policyn ersätter det tidigare styrdokumentet Personalpolitik i Knivsta kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Våra gemensamma värderingar är samverkade centralt och beslutade i 
Kommunens ledningsgrupp, finns behov att se över nuvarande Personalpolitik i Knivsta 
kommun. Översynen har resultaterat i en Medarbetarpolicy. Avsikten med Medarbetarpolicyn 
är att denna ska utgöra ett ”paraply” för riktlinjer och rutiner inom medarbetarområdet.  

Underlag i ärendet  

- Tjänsteskrivelse 2019-04-04 
- Förslag på medarbetarpolicy  

Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteskrivelsens. 

Marie Sohlberg, HR-chef, informerar.  

Beslutet skickas till  

Akten  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Marie Sohlberg Datum KS-2019/326 
HR-chef 2019-04-04   
 
 
   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Medarbetarpolicy 
KS-2019/326 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den föreslagna Medarbetarpolicyn, samt 

att policyn ersätter det tidigare styrdokumentet Personalpolitik i Knivsta kommun.  

Sammanfattning av ärendet  

I samband med att Våra gemensamma värderingar är samverkade centralt och beslutade i 
Kommunens ledningsgrupp, finns behov att se över nuvarande Personalpolitik i Knivsta 
kommun. Översynen har resultaterat i en Medarbetarpolicy. 

Avsikten med Medarbetarpolicyn är att denna ska utgöra ett ”paraply” för riktlinjer och rutiner 
inom medarbetarområdet. Dessa kommer framställas framöver med detta dokument som 
grund.  

Medarbetarpolicyn beskriver vårt uppdrag och vårt synsätt, där vårt grunduppdrag 
tillsammans med våra gemensamma värderingar står i fokus. Dokumentet blir en beskrivning 
av vårt arbetsgivarvarumärke. Policyn är tillika kommunens Arbetsmiljöpolicy, då 
värderingarna avser bidra till sunda arbetsplatser där utveckling och goda insatser är 
bärande delar.  

Föreslagen Medarbetarpolicy är sprungen från ett stort medarbetarengagemang, där bred 
delaktighet har varit en uppriktig strävan och uppfattningen är också att arbetet uppskattats. 
De gemensamma värdeorden Delaktighet, Engagemang och Tydlighet visar också på att det 
är just så denna process även uppfattats. Det är så här vi är – och avser stärka. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget håller sig inom den budgeterade ramen. 

Barnkonsekvensanalys  

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Lena Fransson 
kommunchef  
 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja x  Nej   
 

Förklara oavsett svar. 
 

Förslaget bedöms påverka barn, då vår hållning i förhållande till barn är knuten till våra 
gemensamma värderingar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Barn mår generellt bra av tydlighet och engagemang. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Inga förväntade intressekonflikter.  
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej X   
 
Förklara oavsett svar. 
 

Policyn har troligtvis påverkan på barnens välbefinnande och utveckling. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
FÖRSLAG 2019-04-18 
 
 
 

Medarbetarpolicy 
för Knivsta 
kommun 
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Alla vi som arbetar i Knivsta kommun gör det på uppdrag av kommuninvånarna, där vårt 
arbete i förvaltningen bygger på att förverkliga de förtroendevaldas beslut. Oavsett vilken roll 
vi har i kommunen, så deltar vi i det samhällsbygge som pågår. Samtidigt är vi Knivsta 
kommuns ansikte utåt. Vi är alla bärare av Knivsta kommuns gemensamma uppdrag och allas 
bidrag gör skillnad – oavsett var vi jobbar! Tillsammans bidrar vi hela dygnet, genom vårt sätt 
att agera: 
 

 
- När barnen kommer till förskolan 
- När lärandet sker i klassrummet 
- När lunchen serveras på äldreboendet  
- När någon söker ett bygglov 
- När fritidsgården öppnar 
- När nattpatrullen kommer till någon som behöver tillsyn 

  

Vår vision 
Vårt gemensamma arbete inom Knivsta kommun utgår från Vision 2025 där ”Den 
moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en levande landsbygd – Mitt i 
tillväxtregionen Stockholm–Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag 
och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället”. Visionen är en 
ledstjärna som visar riktningen för det viktiga samhällsuppdraget, där varje medarbetares 
insats är en viktig del, genom att:  

När barnen 
kommer till 
förskolan

När lärandet 
sker i 

klassrummet

När lunchen 
serveras på 

äldreboendet

När någon söker 
ett bygglov

När fritidsgården 
öppnar

När 
nattpatrullen 
kommer till 
någon som 

behöver tillsyn



 

 

- Vi arbetar mot tydliga mål och är fokuserade på att skapa verksamhet med hög kvalitet 
och effektivitet 

- Vi är övertygade om att hälsa och prestation är kommunicerande kärl, där god hälsa 
främjar bra prestationer och vice versa. Likaså att balansen mellan arbete och fritid 
bidrar till ett rikt yrkesliv. 

- Vi värdesätter mångfald och arbetar för likaberättigande 
- Vi arbetar aktivt för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö där medarbetare trivs, 

utvecklas och är stolta över sitt arbete.  
 
Visionen är en vägvisning framåt, mål & budget tillsammans med årliga verksamhetsplaner 
konkretiserar uppdraget. Våra gemensamma värderingar ger oss stöd i hur vi utför våra 
åtaganden och gestaltar vår inre kultur, som den ser ut och som vi vill stärka. 
 

Vårt arbetsgivarvarumärke 
Medarbetarpolicyn beskriver vårt arbetsgivarvarumärke, där delaktighet, engagemang och 
tydlighet står i fokus. Orden visar vilka vi är, vad vi står för och vad som är viktigt för oss. De 
hjälper oss i vårt dagliga arbete, i alla möten och kontakter såväl internt som externt. De 
hjälper oss att utföra vårt uppdrag. 
 
Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal, medan medarbetarpolicyn 
beskriver Knivsta kommuns värderingar och förhållningssätt. 
 

Arbetsmiljöpolicy  
Medarbetarpolicyn är tillika kommunens arbetsmiljöpolicy, med målsättningen att våra 
gemensamma värderingar och arbetssätt bidrar till sunda arbetsplatser som upplevs 
utvecklande och stimulerande för alla medarbetare – såväl fysiskt, psykiskt som 
organisatoriskt. Arbetsmiljölagen utgör nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi 
strävar – i samverkan med fackliga parter/skyddsombud – att ständigt ha vår arbetsmiljö i 
fokus. Genom att årligen följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete, säkerställer vi att 
kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats. 
 
Varje medarbetare är unik och värdefull i sitt arbete. Det är viktigt att vi känner stolthet 
över vår arbetsplats och vår prestation. Omvärlden förändras i allt snabbare takt och vi måste 
ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och vår verksamhet 
till nytta för våra kommuninvånare/brukare/kunder. Vi omsätter våra professionella kunskaper 
i vårt arbete och vidareutvecklar oss i takt med att kraven förändras.  Vårt gemensamma 
engagemang och ansvar bidrar till att göra Knivsta kommun till en kraftfull organisation, en 
intressant mötesplats och en attraktiv arbetsgivare. 



 

 

Våra gemensamma värderingar  
Våra gemensamma värderingar är framtagna i en process med delaktighet från samtliga 
medarbetare, med ett stort engagemang och en tydlighet i samsyn om vad vår kultur står för.  
 

 
 
Delaktighet 
Vi bidrar aktivt till ett meningsfullt och hållbart arbete utifrån vårt uppdrag.  
Allas synpunkter tas på allvar och de bidrar till vårt beslutsfattande. 
 
Engagemang 
Vi har ansvar för utveckling av vårt uppdrag genom vår positiva drivkraft.  
Med ett stort engagemang ges förutsättningar för ett ansvarstagande i den gemensamma 
utvecklingen mot våra mål. 
 
Tydlighet 
Vi vet vad som förväntas av oss i våra uppdrag.  
Våra förutsättningar i form av regelverk och beslutad ekonomisk ram utgör grunden för ett 
arbete som ska bedrivas med effektivitet och kvalitet. 
 
Våra gemensamma värderingar och sätt att förhålla oss blir verklighet när vi tar ett 
gemensamt ansvar i att omsätta våra gemensamma värderingar i praktiken, där var och ens 
insats är av stor vikt för oss alla. 
 
Alla är vi ambassadörer för Knivsta kommun! 
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§ 77   

Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun 
KS-2018/412 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att revidera avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet  

Förslaget innebär en revidering av avgifter för äldre- och funktionshinderomsorgen. 
Förändringarna är mest språkliga och anpassade till gällande praxis. Socialnämnden föreslår 
också i ärendet att avgiften förtrygghetslarm ska ingå i maxtaxan. 

Underlag i ärendet  

- Beslut från socialnämnden, § 184, 2018-05-31 
- Socialnämndens förslag på beslutshandling, 2018-05-31 
- Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-21 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet skickas till  

Akten  

  



 

 
 

Socialnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2018-05-31 
 
 
 

Exp till: Exp av: Anna Eriksson 
Akten Exp datum: 2018-06-18 
Kommunstyrelsen  

§ 184 

Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun  
SN-2018/146  

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  
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AVGIFTER OCH TILLÄMPNINGSREGLER INOM ÄLDRE- OCH 
FUNKTIONSHINDEROMSORGEN  
 

1. Allmänt 
Riksdagen reglerar genom lagstiftning vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, 
omsorg och socialt stöd enligt 8 kap socialtjänstlagen (SoL) och 26 § hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 

1.1 Huvudprinciper i avgiftsreglerna 
Utgångspunkten är att de samlade avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet, 
kommunal hälso- och sjukvård och trygghetslarm inte får uppgå till så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov 
(förbehållsbelopp/ minimibelopp). En högsta avgift, ett högkostnadsskydd, inom 
hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har också lagstadgats samt en högsta 
avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Förbehåll och 
avgift beräknas för varje enskild individ. I de fall makar eller sammanboende båda 
har insatser beräknas förbehåll och avgift för var och en av dem. 
 

1.1.1 Högkostnadsskydd 
Högkostnadsskyddet är den högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i 
ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och 
sjukvård och trygghetslarm där avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 x prisbasbeloppet . Dessutom finns ett högkostnadsskydd i form av en högsta 
avgift för bostad i särskilt boende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte 
omfattas av hyreslagens regler. Boendeavgiften får per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5539 x prisbasbeloppet  . 
 

1.1.2 Högkostnadsskydd i ordinärt boende 
Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i ordinärt boende sker på följande sätt 
 

Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna) 
+ övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.) 
+ bostadsbidrag 
+ bostadstillägg 
+ särskilt bostadstillägg 
 - samtliga skatter 
 - bostadskostnad 
 - fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp)  
= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) 
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1.1.3 Högkostnadsskydd i särskilt boende 
Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i särskilt boende sker på följande sätt 
 
 Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna) 
 + övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.) 
 + bostadsbidrag 
 + bostadstillägg 
 + särskilt bostadstillägg 
 - samtliga skatter 
-  bostadskostnad 
 - fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp)  
 = Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) 

 
Vid avgiftsberäkning läggs makars inkomst samman och fördelas därefter med 
hälften på vardera maken. Avgiften beräknas för vardera maken individuellt. 
Detsamma gäller för sammanboende och registrerade partners. 
 
När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att brukarens make eller 
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. 
 

2 Avgifter som avses 
I kommunens avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinder-
omsorgen ingår avgifter för 

• service, omvårdnad och socialt stöd 
• vissa boendeformer 
• kosten i ordinärt boende och i särskilt boende med gemensamt kosthåll 
• hälso- och sjukvård 
• transport av avliden 

 

2.1 Avgifter som ingår i vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen 

De olika insatser som skall räknas samman och jämföras mot den enskildes 
högkostnadsskydd (maxtaxa) är följande 
 

• Hemtjänst i ordinärt boende 
• Omvårdnad i särskilt boende 
• Hemsjukvård för personer i ordinärt boende 
• Dagverksamhet 
• Växelvård 
• Korttidsvård 
• Avlösning av anhörig utöver åtta (8) timmar per månad 
• Övriga korttidsvistelser 
• Trygghetslarm 
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2.2 Avgifter för olika boendeformer 
En upplåtelse av bostad i kommunens särskilda boendeformer för äldre utgör inte ett 
hyresförhållande enligt hyreslagens mening. Där betalar brukaren den faktiska hyran. 
 

2.3 Övrigt 
För brukare i särskilt boende med gemensam kosthållning debiteras även kostavgift 
för måltider. Personer som har insatser med stöd av Lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS)  får inte avgiftsbeläggas. I de fall den enskilde också 
har insatser med stöd av Sol. och/eller HSL ska avgifter och förbehållsbelopp 
beräknas på samma sätt som för övriga personer. 

2.4 Avgift för transport av avliden 
Avgiften ingår inte i maxtaxan. 
 

3 Avgifter 
3.1 Hemtjänst 
Hemtjänst omfattar dels insatser av servicekaraktär och dels insatser för personlig 
omvårdnad. Med service avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel som 
städning och tvätt, hjälp med inköp, ärende till post- och bankkontor. Med personlig 
omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, 
psykiska och sociala behov som exempelvis hjälp för att kunna äta och dricka, klä 
och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta 
isolering eller för att den enskilde skall känna trygghet i det egna hemmet 
 

3.1.1. Hemtjänsttaxa i ordinärt boende 
Hemtjänstinsatserna i ordinärt boende beviljas i förväg per vecka eller månad efter 
individuell behovsprövning. Den enskilde brukaren betalar en timavgift som är 0,6 % 
av prisbasbeloppet för utförd tid, dock maximalt en tolftedel av 0,5392  gånger  
prisbasbeloppet per månad.  
 
Avgiften knyts till prisbasbeloppet och justeras årligen. 
 
3.1.2 Debitering av hemtjänst 
Brukaren betalar en avgift per timme för hemtjänstinsatser. Brukaren betalar för de 
hemtjänsttimmar som utförts. Vid dubbelbemanning d.v.s. om två personal utför 
arbetsuppgifter räknas dubbel tid. Vid månadens slut summeras tiden i minuter.   
 
3.1.2. Debitering av hemtjänst vid övergång från ordinärt boende till särskilt boende 
Brukaren  betalar hemtjänstavgift för de hemtjänsttimmar som utförts i ordinärt 
boende. Därefter betalas omvårdnadsavgift för särskilt boende för de dygn som 
brukaren vistats på det särskilda boendet. 
 
3.1.2.1. Förändringar av inkomstförhållanden 
Vid en permanent förändring av inkomstförhållanden, som innebär ändrad 
inkomstklass i taxan, ändras avgiften först vid nästkommande månadsskifte. 
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3.1.2.2. Makar, registrerade partners och sammanboende 
Makar, registrerade partners och sammanboendes disponibla inkomst samman-
räknas och fördelas med hälften på vardera personen. Avgiften beräknas baserad på 
vars och ens behov av hemtjänst. Om en av personerna stadigvarande flyttat till en 
särskild boendeform skall den kvarboende personen, i det fall denne har hemtjänst 
för egen del, beräknas avgift för hemtjänst såsom för ensamstående. I övrigt se 
jämkningsregler för makar och sammanboende vid inflyttning till särskildboendeform, 
enligt punkt 2. 
 
3.1.2.3. Andra sammanboende 
För andra personer som stadigvarande sammanbor med delad hushållsgemenskap 
skall förbehållsbelopp beräknas såsom för ensamstående. Boendekostnaden 
fördelas på var och en som ingår i hushållsgemenskapen. Avgiften beräknas var och 
en för sig efter de inkomster var och en har. 
 

3.2.  Trygghetslarm 
Avgiften för beviljat trygghetslarm avser kostnaden för installation och insatser vid 
larm. Förlust och skadegörelse av trygghetslarm ersätts av den enskilde (inklusive 
moms).  
 
Personer som bor i särskilt boende betalar ingen särskild avgift för trygghetslarm. Det 
ingår i omvårdnadsavgiften. 
 
Avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,5 % av prisbasbeloppet per månad och ingår 
i maxtaxan. 
 

3.3.  Avgift för tillfällig vistelse i särskild boendeform enligt SoL.  
 
Avgiften fastställs till 0,153 % av prisbasbeloppet per dygn. Avgiften ingår i maxtaxa. 
Avgift för kost tillkommer. Se 3.8.3.  
 

3.4.  Avgift för dagverksamhet 
Med dagverksamhet  avses biståndsbeviljad dagvård för personer med demens-
sjukdom. Avgiften fastställs till 0,4 % av prisbasbeloppet per månad. (se 7.8.1). 
Avgiften ingår i maxtaxa. Avgift för kost tillkommer.  
 

3.5.  Avgift för HSL-insatser 
Avgiften har fastställts av kommunfullmäktige den 17 november 2017 och ingår i 
maxtaxan. Avgiften är 0,22 % av prisbasbeloppet per besök och rör personer i 
ordinärt boende. Högst tre besök per månad ska faktureras och avgiften ingår i 
maxtaxan. Med besök avses en insats där någon form av bedömning eller 
behandling utförs av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.  
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3.6.  Avgiftsfria insatser 
• Boendestöd enligt Sol. 
• Kontaktpersoner enligt Sol.  
• Avlösning av anhörig enligt Sol. åtta (8) timmar per månad.  
• Ledsagning enligt Sol. 

3.7.  Omvårdnadsavgift i särskild boendeform 
Brukare i särskild boendeform debiteras omvårdnadsavgift med en tolftedel av 
0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad.  
 
I särskilt boende med gemensam kosthållning tillkommer avgift för matservice. 
Måltidsabonnemang/heldygnskost fastställs till 6,3 % av prisbasbeloppet. 
 
Avgiften är knuten till prisbasbeloppet och justeras årligen. 
 

3.7.1. Makar och sammanboende som båda flyttar till särskild boendeform 
Makar och sammanboende med var sin bostad i särskild boendeform betraktas som 
ensamstående i avgiftshänseende och debiteras avgift efter vars och ens 
inkomstförhållande. 
 
För makar och sammanboende som delar en gemensam bostad i den särskilda 
boendeformen sammanräknas inkomsterna, förbehållsbelopp beräknas för var och 
en av dem som makar och avgift beräknas för var och en för sig. 
 

3.7.2. Debitering och reducering av omvårdnadsavgift 
Vid frånvaro från den särskilda boendeformen som varar minst sju dagar avräknas 
vårdavgiften efter antalet frånvarodagar per kalendermånad. Vid kortare frånvaro än 
sju dagar avräknas ingen avgift. Planerad frånvaro ska meddelas minst sju dagar i 
förväg. Hyra eller boendeavgift reduceras inte. För planerad eller oplanerad 
sjukhusvistelse medges avdrag från avgiften under de dagar som sjukhusvistelsen 
pågår. 
 

3.7.3. Boendeavgift i kommunens särskilda boendeformer 
För boende i särskilda boendeformer som ej omfattas av hyreslagens regler och där 
ett hyresavtal inte föreligger debiteras en boendeavgift på en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet per månad. 
 

3.7.4. Hyreskontrakt 
Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes med hyreskontrakt med den 
enskilde hyresgästen. Av kontraktet framgår att den boende avstår från 
besittningsrätt. 
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3.8.  Kost 
Kost kan ges i form av distribution av matportioner i ordinärt boende, som måltid vid 
dagverksamhet eller som ett måltidsabonnemang i särskilt boende. Avgiften för kost i 
ordinärt boende kan högst uppgå till den avgift som gäller för måltidsabonnemang 
per månad.  
 

3.8.1. Avgift för kost 
Personer i ordinärt boende som inte har hemtjänstinsats betalar en matdistributions-
avgift med 300 kr i månaden.  
 
Priset för portion eller måltid vid dagverksamhet fastställs till 0,1 % av prisbas-
beloppet per måltid, dock högst den avgift som gäller för måltidsabonnemang per 
månad (se 3.8.2) 

 
Dygnsportion beräknas genom att avgiften för ett måltidsabonnemang multipliceras 
med 12 månader och divideras med 365 dagar. 
 
En dygnsportion består av frukost, lunch, i förekommande fall mellanmål och middag/ 
kvällsmål. Ingen avgift tas ut för för- och eftermiddagskaffe.  
 

3.8.2. Kostavgift i särskilt boende 
Den som stadigvarande bor i särskilt boende med gemensam kosthållning 
betalar för ett månadsabonnemang. Måltidsabonnemang/heldygnskostnad 
fastställs till 6,3 % av prisbasbeloppet per månad. 

3.8.3. Kostavgift vid tillfällig vistelse enligt Sol 
Den som bor tillfälligt i särskilt boende betalar en kostavgift. Antal dagar beräknas 
från ankomstdag till dag före avresedag. Om vistelsen är längre än kalendermånad 
betalas månadsabonnemang.  
 

3.8.4. Kostavgift vid korttidsvistelse enligt LSS 
Den som har korttidsvistelse med stöd av LSS betalar en kostavgift per dygn och 
antal dagar beräknas från ankomstdag till dag före avresedag. För underåriga barn 
utan egen pension debiteras förälder/ vårdnadshavare avgift för kost. 
 

3.8.5. Reducering och avdrag av matserviceavgift 
Vid frånvaro från den särskilda boendeformen som varar minst sju dagar avräknas 
kostavgiften per dag efter antalet frånvarodagar per kalendermånad. Vid kortare 
frånvaro än sju dagar avräknas ingen avgift. Planerad frånvaro ska meddelas minst 
sju dagar i förväg. 
 
Vid korttidsvistelse enligt Sol. eller LSS reduceras matserviceavgiften med 40 % 
(reducering för lunch och mellanmål) om lunchen intas på annat håll under hela eller 
delar av korttidsvistelsen.  
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För planerad eller oplanerad sjukhusvistelse medges avdrag från matserviceavgiften 
under de dagar som sjukhusvistelsen pågår. Avdrag för matserviceavgift medges 
även för icke verkställd korttidsvistelse (Sol. eller LSS) om tillfällig sjukdom styrks 
med läkarintyg. 
 

3.8.6. Näringspreparat 
Brukare som får sitt födointag, delvis eller helt, genom näringslösning (sondmatning) 
betalar samma avgift som för ordinarie kost. Om sondmatningen intas hela dagar och 
är individuellt förskriven, medges kostavdrag de dagar som insatsen pågår. 

3.9.  Transport av avliden 
När en person avlider i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap 5 § 2 st. 
och 5 kap 7 § 3 st. samt 7 kap 1 § 2 p. socialtjänstlagen skall en läkare konstatera 
dödsfallet och utfärda behövliga intyg. 
 
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till 
dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar 
upphör när detta skett. 
 
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva 
ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtals-
förhållande och ett betalningsansvar mellan dödsboet och transportören, utan att 
kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när kroppen på de anhörigas 
uppdrag lämnas ut till transportören. I dessa fall ska transportören fakturera 
dödsboet. De anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i 
patientjournalen. Avgiften för transporten är kommunens självkostnad d.v.s. 
transportörens fakturerade kostnader. 
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4 Inkomstbegrepp 
Den enskilde har skyldighet att lämna uppgifter om inkomster och andra förhållanden 
som behövs för att beräkna förbehållsbelopp och avgifter. När brukare av någon 
anledning inte lämnar uppgifter till kommunen får kommunen använda 
sig av tillgängliga uppgifter t.ex. från Försäkringskassan och Skatteverket.  
 

4.1 Huvudregel 
Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes 
olika bruttoinkomster läggs samman varefter samtliga skatter avräknas. 
Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg skall räknas som inkomst. 
 

4.2 Följande inkomster räknas samman 
 

• Aktuella pensionsinkomster under innevarande år  
• Äldreförsörjningsstöd  
• Aktuella förvärvs- och kapitalinkomster  
• Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv- och passiv näringsverksamhet, 

inkomst av kapital, vissa typer av ersättningar som är undantagna 
från inkomstskattelagstiftningen i Sverige 

• Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg 
• Livräntor, underhållsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag, stipendier, 

vårdbidrag för vård och tillsyn m fl övriga bidrag 
• Övriga inkomster 

 
 
Förmögenhet påverkar inte inkomstens storlek. 
 
Om brukaren är gift skall makarnas samlade inkomster avgöra avgiftsunderlagets 
storlek. Makarnas inkomster skall läggas samman och därefter fördelas med hälften 
på vardera maken (tudelningsprincipen). Detsamma gäller för registrerade partners 
eller sammanboende. 
 

4.3  Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna 
 

• Kommunal och statlig inkomstskatt samt skatt på inkomst av kapital 
• Fastighetsavgift och fastighetsskatt enligt senaste taxering 
• Övriga avgifter och skatter i samband med taxering 

 

4.4  Ändrade inkomstförhållanden 
Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under 
året och som kan påverka beräkningen av avgiften. I de fall uppgifter framkommer 
om ändrade förhållanden beträffande inkomster under innevarande år skall hänsyn 
tas till detta vid nettoinkomstberäkningen.  
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Avgiften för hemtjänst och dagverksamhet eller för bostad i sådant särskilt boende 
som inte omfattas av bestämmelserna i 12 kapitlet i jordabalken (hyreslagen) skall 
ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Ändring av 
avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till 
ändringen uppkom. Om förhållandena som var skäl till att avgiften ändrades avser 
hela månaden gäller ändringen från och med den månaden som anledning till 
ändringen uppkom. 
 
Avgifterna får räknas om utan föregående underrättelse om ändringen föranleds av 
förändringar i prisbasbeloppet. Varje nytt beslut ska meddelas den enskilde. Av 
beslutet ska framgå underlaget för den nya avgiften. 
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5 Bostadskostnader 
 

5.1 Beräkning av bostadskostnader 
Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas med vissa undantag 
enligt de schablonregler som tillämpas av Försäkringskassan vid beräkning av bl.a. 
bostadstillägg.  
 
För sammanboende makar, sambor eller registrerade partners skall bostads-
kostnaden för var och en av dem utgöra hälften av den framräknade faktiska 
bostadskostnaden. 
 

6 Förbehållsbelopp 
Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av 
sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård respektive bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Förbehållsbeloppet skall beräknas med ledning av ett minimibelopp 
(minimiförbehållsbelopp) i fråga om kostnader för personliga behov och övriga 
normala levnadskostnader utom boendekostnaden.  
 
Kommunen kan i vissa situationer bestämma förbehållsbeloppet till en högre nivå än 
minimibeloppet om det finns särskilda behov. Se 6.2. Behovet skall vara av varaktig 
karaktär och avse ett väsentligt högre belopp. I undantagsfall får kommunen 
bestämma förbehållsbeloppet till en lägre nivå än minimibeloppet. Se 6.3. Detta får 
dock ske endast om en brukare inte har en kostnad som förbehållsbeloppet skall 
täcka därför att denna kostnad ingår i avgiften för hemtjänst/omvårdnad,  
dagverksamhet eller ingår i avgiften för hyran för bostad i särskilt boende eller 
tillhandahålles kostnadsfritt. 
 

6.1 Förbehållets storlek 
Förbehållsbeloppets lägsta nivå (minimibelopp) per månad är fastställt till en tolftedel 
av 1,3546 x prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel  av 1,1446 x 
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar, sambor eller registrerade 
partners. 
 
Utöver förbehållsbeloppet skall den enskilde förbehållas medel för sin faktiska 
boendekostnad.  
 
Förbehållsbeloppet samt boendekostnaden skall avräknas mot den enskildes 
nettoinkomster innan avgiften bestäms. 
Förbehållsbeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster 
 

• Kläder, skor, fritid, resor 
• Livsmedel för den som bor i ordinärt boende  
• Hygien, förbrukningsvaror 
• Dagstidning, telefon, TV-avgift 
• Möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel 
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• Tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel samt läkarbesök 
 
Kostnaderna för utgiftsposterna som inryms i förbehållsbeloppet beräknas av 
Konsumentverket för varje år.  
 
Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett 
högre minimibelopp och om avgiften därför måste sänkas.  
 

6.2 Höjning av förbehållsbeloppet 
Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av 
ytterligare medel ska förbehållsbeloppet fastställas till en högre nivå. Behovet ska 
avse belopp om minst 200 kronor per månad och kostnaden ska vara regelbundet 
återkommande under större delen av året. 
 

6.2.2 Generell höjning 
Yngre personer har ofta merkostnader som skall beaktas i skälig omfattning. Det kan 
gälla ökade kostnader för mat eller i samband med arbete, fritid och aktivt liv, familje-
liv eller bosättning.  
 
Förbehållsbeloppet för brukare under 65 år fastställs till en tolftedel av 1,4901 x 
prisbasbeloppet per månad för ensamstående och en tolftedel av 1,2591 x pris-
basbeloppet för var och en av makar, registrerad partner eller sammanboende. 
 

6.2.3 Individuell höjning 
Det kan finnas andra omständigheter eller behov som medför att ett högre 
förbehållsbelopp bör fastställas. Exempel på detta kan vara om en person har 
underhållskostnader för barn, fördyrade kostnader för mat eller resor, t.ex. arbets- 
och sjukresor, eller kostnader för god man. Kostnader som täcks av annat bidrag 
eller ersättning t.ex. handikappersättning ska ej föranleda höjning av förbehålls-
beloppet. 
 

6.3 Sänkning av förbehållsbeloppet 
Om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet 
därför att kostnaden ingår i avgiften för vård, omsorg- och socialt stöd eller i avgiften 
för boendet i en särskild boendeform kan kommunen minska förbehållsbeloppet.  
 

6.3.2 Generell sänkning 
I det fall hushållsel ingår i hyran eller boendeavgiften skall förbehållsbeloppet sänkas 
med belopp motsvarande det belopp som framräknats av Konsumentverket årligen. 
 

6.3.3 Individuell sänkning 
En individuell bedömning skall göras av om en enskild inte har en utgiftspost som 
ingår i förbehållsbeloppet. I sådana fall ska förbehållsbeloppet sänkas. 
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6.4 Särregler för barn och ungdomar 
För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda insatsmottagaren i hushållet 
utgår ingen hemtjänstavgift. Ersättning för kost kan tas ut i förekommande fall. 
 
För ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller 
förvärvsinkomst och som är insatsmottagare gäller samma förbehållsbelopp som för 
vuxna i åldern 19-64 år. 
 

6.5 Tillägg för hushåll med barn eller ungdomar 0-18 år 
För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar skall förbehållsbeloppet höjas 
med belopp enligt riksnormen för försörjningsstöd. 
 

6.6 Beslut om förbehållsbelopp 
Den enskilde har rätt att överklaga kommunens beslut om förbehållsbelopp. 
 

6.7 Beslut om prisbasbeloppet 
Riksdagen fastställer prisbasbeloppet årligen utifrån vilket förbehållsbeloppet 
beräknas. 
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7 Jämkningsregler 
 

7.1 Ensamståendes flyttning till särskild boendeform 
Vid ensamståendes flyttning till bostad i särskild boendeform skall den enskilde ges 
ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Denna avvecklingstid får uppgå 
till högst tre månader. Under den tid som den enskilde har dubbla bostadskostnader, 
dock högst tre månader, avräknas faktiska bostadskostnaderna för båda bostäderna 
mot nettoinkomsterna.  
 
I de fall den enskildes högkostnadsskydd blir negativt sedan bostadskostnader och 
förbehållsbelopp avräknats från nettoinkomsterna sker dock ingen jämkning av 
hyresavgiften i den särskilda boendeformen. 
 

7.2 Jämkning när en av två makar flyttar till en särskild boendeform 

7.2.2 Tudelningsprincipen 
När den ene av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform skall 
makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika vid avgifts-
beräkningen.  
 
För var och en avräknas den faktiska bostadskostnaderna för respektive bostad och 
var och en skall garanteras det förbehållsbelopp som gäller för ensamstående.  
 
Tudelningsprincipen skall dock endast tillämpas i de fall makarna gynnas i 
avgiftshänseende, d.v.s. i regel när maken med den högsta inkomsten flyttar till den 
särskilda boendeformen. I annat fall bestäms avgifterna efter de inkomster makarna 
har var för sig. 
 

7.2.3 Kvarboendeskydd 
Om den kvarboende maken trots detta förfarande inte har tillräckligt med medel i nivå 
med förbehållsbelopp och hyra skall ytterligare medel överföras från den andra 
makens nettoinkomster för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas förbehålls-
belopp och avgifter för den make som flyttat till den särskilda boendeformen på basis 
av de kvarvarande nettoinkomster som denna har. 
 

7.2.4 Omprövning vid ändrad pensionsstatus 
 
När en av två makar/partners flyttar till särskilt boende rekommenderas att ansökan 
om ändrad pensionsstatus lämnas till Pensionsmyndigheten för att få en annan 
beräkning av pensionen.  Efter att Pensionsmyndigheten ändrat pensionsstatus för 
makar som lever med skild hushållsgemenskap skall ny avgiftsprövning ske i och 
med att makarna då får ändrade inkomster, bostadskostnader etc. 
 
I de fall då makar inte ansökt om ändrad pensionsstatus ska makarnas net-inkomster 
sammanräknas och därefter delas lika vid avgiftsberäkningen. För var och en 
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avräknas nettohyran för respektive bostad och var och en ska garanteras de 
förbehållsbelopp som gäller för ensamstående i ordinärt respektive vård- och 
omsorgsboende.  
 
7.3 Jämkning vid tillfällig vistelse i särskild boendeform 

7.3.1 Jämkning av bostadskostnaden 
Vid tillfällig vistelse debiteras ingen avgift för bostaden i den särskilda boendeformen. 
Om den tillfälliga vistelsen övergår till permanent boende debiteras bostads-
kostnaden från och med nästkommande månad efter beslutet, varvid tillämpning 
enligt punkterna 7.1 (ensamståendes flytt till särskild boendeform) och 7.2 (Jämkning 
när en av två makar flyttar till en särskild boendeform) gäller. 
 

7.3.2 Tillämpning för makar vid tillfällig vistelse 
När en av två makar bor tillfälligt  i särskild boendeform skall samma beräknings-
förfarande gälla som vid permanent vistelse dvs. enligt punkterna 7.2.2 (tudelnings-
principen) och 7.2.3 (kvarboendeskydd) ovan. 
 

7.4 Jämkning vid sjukhusvistelse 
För brukare som varit inlagd för sjukhusvård skall jämkning av de sammanlagda 
avgifterna göras med hänsyn till kostnaderna för sjukhusvistelse. För personer i 
särskild boendeform med heldygnskost skall avdrag göras med kommunens avgift för 
kosten det antal dagar som sjukhusvistelsen varar. Vid beräkning av antal vårddagar 
räknas inskrivningsdag, men ej utskrivningsdag från sjukhuset. 
 

7.5 Sammanboende 
Vad som sägs i ovanstående jämkningsregler om makar och registrerade partners 
gäller även för de som är sammanboende i sambolagens mening d.v.s. de som lever 
under äktenskapsliknande förhållanden trots att äktenskap inte ingåtts. 
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8 Allmänna bestämmelser 
 

8.1 Debiteringsrutiner 
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott (obs den samlade avgiften måste 
uppgå till minst 150 kr, om inte påförs den samlade avgiften på nästkommande 
faktura). Debitering av hyror för bostäder i särskilda boendeformer sker månadsvis 
innevarande månad. 
 
För personer i särskilda boendeformer som f.n. betalar hyran i efterskott får undantag 
göras från denna regel. 
 

8.2  Försäkringsfall 
I de fall hemtjänstinsatserna skall bekostas av annan än den som får bistånd, på 
grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, uttas kommunens faktiska 
kostnader för insatsen.  

8.3  Retroaktiv debitering och återbetalning 
Brukaren är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst-, förmögenhets-, 
bostadsförhållanden och andra omständigheter som kan medföra ändring av avgift. 
 
Förändringar enligt första stycket kan innebära retroaktiv debitering av brukaren eller 
återbetalning från kommunens sida från tidpunkt för de förändrade förhållandena. 
 

8.4  Uppgiftsvägran 
När brukaren av någon anledning inte lämnar erforderliga uppgifter för 
avgiftsprövning påförs högsta avgift i inkomstrelaterad taxa. Kommunen har även rätt 
att använda sig av tillgängliga uppgifter från t.ex. Försäkringskassan. 
 

8.5  Boende i annan kommun eller i privat anläggning 
För personer som erhåller bostad och vård i boendeform i annan kommun eller i 
privat boendeform och där Knivsta kommun har betalningsansvar gäller samma 
avgiftsregler som i kommunens egna boendeformer. 
 

8.6  Allmän årlig omprövning av avgifter 
En allmän omprövning av förbehållsbelopp, inkomster och avgifter skall ske vid varje 
årsskifte med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser och 
inkomstuppgifter m.m. 
 

8.7  Avgiftsbefrielse 
Avgiftsbefrielse kan medges på grund av särskilda omständigheter även i fall då den 
enskilde har en betalningsförmåga. Personer som på grund av funktionsnedsättning 
har stora behov av stöd och omvårdnadsinsatser och som säger nej till dessa 
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insatser om en avgift tas ut kan få avgiftsbefrielse om det innebär stor risk för ett 
allvarligt försämrat tillstånd om insatsen uteblir.  
 

8.8  Beslut om avgifter och jämkning 
Beslut om förbehållsbelopp, avgifter och jämkning av avgifter i det enskilda fallet är 
myndighetsutövning. Socialnämnden beslutar om delegation. 
 
Brukaren skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften beräknats 
och hur den enskilde kan överklaga beslutet. 
 

9 Överklagningsrätt 
Beslut om regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fattas av 
kommunfullmäktige. Sådana beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. 
Beslut om förbehållsbelopp och avgift för den enskilde kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär av den som är berörd av beslutet eller dennes ställföreträdare. 
 
 
 
 
 



Sida 1 av 3 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Mary Nilsson Datum SN-2018/146 
Utvecklingsledare 2018-05-21   
 
 
 

   Socialnämnden   
 
 

Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun 
SN-2018/146 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att revidera avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 

Sammanfattning  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 
avgifter för äldre- och funktionshinderomsorgen. Förändringarna är mest språkliga och 
anpassade till gällande praxis. Socialnämnden föreslår också en höjning av avgiften för 
trygghetslarm, från 0,4 % till 0,5 % av prisbasbeloppet per månad och att avgiften ska ingå i 
maxtaxan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Knivsta kommun fastställde den 17 juni 2010 de nu gällande avgifterna 
för äldre och funktionshinderomsorgen (då kallad äldre- och handikappomsorg).  

Ärendet 
De nu gällande avgiftsreglerna har setts över för att säkra att begrepp och hänvisning till 
lagstiftning är anpassat till nu gällande praxis. Språkliga förändringar har gjorts och det 
kapitel som rör vilka avgifter som kan tas ut har lyfts upp så att det kommer direkt efter det 
inledande kapitlet. Avgifterna fastställs numera, i enlighet med meddelandeblad från 
Socialstyrelsen, efter beräkning med en procentsats per månad.    
Avgifterna för hälso- och sjukvård reviderades 17 november 2017, och innebörden av det 
beslutet finns med som en information. 
Idag betalar varje person avgift för trygghetslarm utanför den maxtaxa som annars beräknas 
för t.ex. hemtjänstinsatsen och kostnaden är 179 kronor per månad. Eftersom trygghetslarm 
är ett komplement till andra insatser föreslås därför att den kostnaden också ska ingå i 
maxtaxan. De flesta kommuner i landet räknar in avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
180 personer har trygghetslarm idag. Cirka 100 av dessa har även andra insatser beviljade 
och deras avgifter för trygghetslarm kommer därmed att ingå i maxtaxan. För cirka 80 
personer skulle avgiften höjas från dagens 182 kronor till 228 kronor per månad. 
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Nettoeffekten blir cirka 236 tkr lägre intäkter till kommunen. Förslaget i övrigt ger inga 
ekonomiska konsekvenser. 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Mats Ståhl Elgström  
Socialchef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunstyrelsen  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet rör i huvudsak vuxna från 18 år, men det förekommer att barn får insatser på 
grund av sin funktionsnedsättning. I dessa fall blir dock inte barnet betalningsskyldigt. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Utgångspunkten är att föräldrar tar ansvar för barnets kostnader för insatser och på sätt 
beaktas barnets bästa.  

 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga kända 
 
 
 

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 



Sida 1 av 3 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/172 
Ekonomichef 2019-03-21   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
KS-2019/172 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att godkänna en ökning av Kommunalförbundet Norrvatten låneram med 400 miljoner kronor 
till 1300 miljoner kronor. 

Sammanfattning  
Kommunalförbudget Norrvatten har arbetat fram en långsiktig investeringsplan som 
utmynnat i ett utökat finansieringsbehov om 400 miljoner kronor. Förbundet ansöker därför 
om ett en utökad låneram med 400 miljoner kronor. För Knivsta kommun innebär det att 
kommunen indirekt kommer borga för ytterligare lån, en så kallad garantiförpliktelse. 
Kommunens andel av kommunalförbundet Norrvatten är idag 1,28 procent, den utökade 
låneramen innebär att kommunen indirekt borgar för ytterligare cirka 5,1 miljoner kronor 
(1,3%*400 mnkr). 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Norrvatten har utrett investeringsbehovet fram till år 2023, där bland 
andra en redundans ledning till Knivsta för 51 miljoner kronor planeras. Totalt uppgår 
investeringsplanen till cirka 560 miljoner kronor. Investeringarna som planeras är av 
karaktärerna; kapacitetshöjande, reinvestering och tvingande.  
Utöver en investeringsplan har en likviditetsplan tagits fram för att beräkna hur mycket av 
investeringarna som kan självfinansieras genom årliga överskott och avskrivningar. 
För att möjliggöra alla planerade investeringar behöver låneramen utökas med 400 miljoner 
kronor. Förbundets styrelse har ställt sig bakom beslutet men det krävs också ett 
medgivande från alla 14 medlemskommuner. Förbundet bedömer att låneramen behöver 
utökas från 900 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor. 
Knivsta kommuns medlemsandel av Norrvatten är 1,28 procent 31/12-18, vilket innebär att 
kommunen indirekt borgar (garantiförpliktelse) för 1,28 procent av 900 miljoner kronor idag. 
En utökad låneram till 1300 miljoner kronor innebär att garantiförpliktelsen ökar från cirka 
11,5 miljoner kronor till 16,6 miljoner kronor vid oförändrad medlemsandel.  
  



Sida 2 av 3 

 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En utökad låneram påverkar kommunens möjligheter att i framtiden finansiera andra 
investeringar via lån. Kommunens låneskuld per invånare har under några få år ökat kraftigt 
och därför behöver alla medgivande om utökade låneramar analyseras noga och prioriteras. 
Dessa investeringar är samhällsviktiga och nödvändiga och till vissa delar tvingande. Lånen 
ska finansieras av VA kollektivet och ska därför i övrigt inte påverka kommunens ekonomi. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Bilaga, hemställan från Kommunalförbundet Norrvatten 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunalförbundet Norrvatten 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

En utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten påverkar inte 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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Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-10-15 1 (9) 
Diarienummer  

NV2018-132  
 

Till 
Norrvattens medlemskommuner 
 
 
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
 
Bakgrund 
Norrvatten har idag en låneram som uppgår till 900 Mkr. För att utöka låneramen krävs, efter 
en framställan från styrelsen för Norrvatten, att samtliga 14 föreningsmedlemmar biträder 
förändringen. 
 
Vid årsskiftet 2018/19 beräknas Norrvattens låneskuld uppgå till ca 770 Mkr. Norrvattens 
planerade investeringar kommande år innebär att låneramen kommer att överskridas under år 
2020. För att möjliggöra en finansiering av planerade investeringar perioden 2019 – 2023 
behöver låneramen öka med 400 Mkr till 1 300 Mkr. 
 
Denna skrivelse sammanfattar bakgrunden och motiveringen till Norrvattens 
investeringsbehov, förbundets investeringsplaner för perioden 2019 – 2023, en 
investeringsbedömning för åren 2024 – 2030 samt en bedömning av effekterna på 
vattenavgiften. 
 
En extern granskning av förbundets investeringsplaner har genomförts på uppdrag av 
styrelsen och VD. Granskningen har omfattat den strategiska planen, underlag för 
riskbedömningar, framtida kapacitetsbehov för huvudvattenledningar, investeringsplaner i 
näten och Görvälnverket m.m. Granskningen har bl.a. resulterat i justeringar och 
konkretiseringar av investeringsplanen. De framkomna synpunkterna har inarbetats i denna 
hemställan. 
 
Underlag för investeringsbedömningar 
Det framtagna underlaget för att bedöma framtida investeringsbehov är omfattande. Ett 
grunddokument är den av styrelsen antagna strategiska planen. Därtill har bl.a. följande 
dokument utgjort underlag för investeringsplanen 

 Prognosmodell som underlag för behovet av vattenproduktionen. 
 Konsultrapporter avseende Norrvattens framtida vattenproduktion. 
 Anläggningsteknisk genomgång av Görvälnverket. 
 Statusbedömning av vattenverk och ledningsnät. 
 Kapacitetsutredning av ledningsnätet. 
 PM om en sammanhållen åtgärdsplanering av näten. 
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 Regionala vattenförsörjningsplanen. 
 Riskanalyser 

 
Strategisk plan 
Norrvattens strategiska plan fastställdes i styrelsen i september 2017. Syftet är att planen 
skall utgöra ett underlag för en långsiktig styrning av verksamheten. Planen innehåller bl.a. 
flera målsättningar som får direkta konsekvenser för vilka investeringar som behöver 
genomföras kommande årtionden.  
 
Målsättningarna, som också avspeglas i investeringsplanen, är följande: 

 Utökad vattenproduktion för att möta efterfrågan till följd av en befolkningstillväxt 
m.m. 

 Förstärkning av reservvattenkapaciteten.  
 Utbyggnad av vattenverket för ökad dricksvattenkvalitet och säkerhet. 
 Investeringar för att försörja ledningsnätet från två håll (redundans). 
 Reinvesteringar i befintliga anläggningar för att upprätthålla och säkerställa 

anläggningarnas funktion. 
 
Därutöver innehåller planen målsättningar avseende en utökning av en tredje mikrobiologisk 
barriär och en kemisk barriär för att hantera hälsostörande mikrobiologiska och kemiska 
ämnen. Dessa bägge investeringar ingår inte i investeringsplanen för 2019 – 2023 utan blir 
aktuella först därefter kopplat till utbyggnaden av vattenverket. Investeringsnivåerna för 
dessa åtgärder är betydande och ytterligare studier och utredningar behöver genomföras 
innan beslut om investering. 
 
Prognos över behovet av dricksvattenproduktion 
Norrvattens dricksvattenproduktion har under 40 år legat på en relativt stabil nivå fram till år 
2014, trots att antalet invånare under samma period ökat med 70 % från 320 000 till 540 000 
personer. Framöver prognosticeras, om antagandena i RUFS nyttjas som underlag för 
beräkningarna, en konstant ökning i vattenproduktionen då effekterna på 
vattenförbrukningen av befolkningsökningen beräknas överstiga minskningen i hushållens 
vattenförbrukning.  
 
Ingångsvärdena i prognosmodellen har ingen avgörande betydelse för investeringsplanen 
fram till 2023. Däremot får ingångsvärdena i prognosmodellen en avgörande betydelse för 
dimensionering av kapaciteten för ett framtida vattenverk.  
 
Investeringar 2019 – 2023 
Investeringsbehovet för perioden 2019 – 2023 uppgår 800 Mkr. Investeringarna fördelar sig 
enligt följande: 

 Görvälnverket  203 Mkr 
 Ledningsnät  471 Mkr 
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 Yttre anläggningar  126 Mkr 
 
I genomsnitt blir investeringsnivån 160 Mkr per år. Investeringarna under 2019 på 180 Mkr 
är i huvudsak redan beslutade och pågående investeringar. Den genomsnittliga årliga 
investeringsnivån på 160 Mkr är i nivå med tidigare år och något under det rikttal för 
investeringsnivåer som branschföreningen rekommenderar. 
 
Investeringsprojekt över 10 Mkr för perioden 2019 – 2023 återfinns i bilaga 1. 
En sammanställning över investeringen för perioden 2019 – 2023 återfinns i bilaga 2. 
 
Görvälnverket  
Investeringar på 203 Mkr i Görvälnverket för perioden krävs i huvudsak av följande två skäl. 
 
Dels finns ett behov av en ökad vattenproduktion från 200 000 till 220 000 m3/d, vilket 
beräknas täcka kapacitetsbehovet åtminstone till 2030. Aktuella prognoser över 
vattenförbrukningen visar att det snarare kan bli några år tidigare. Tidigare års 
drifterfarenheter visar att produktionen tidvis ligger nära maxkapaciteten. Det inträffar 
särskilt vår och sommar när råvattenkvaliteten är sämre och förbrukningen är hög. 
Investeringarna i Görvälnverket beräknas vara klara till 2021. 
 
Dels krävs reinvesteringar för att upprätthålla produktionen. Anläggningen är i behov av 
upprustning och kräver utveckling av vissa processteg. Det krävs allt större reinvesteringar i 
vattenverket för att funktionaliteten skall kunna upprätthållas på ett tillfredställande sätt. 
 
Ledningsnät 
Norrvatten kan idag inte försörja alla medlemskommunerna från två håll. Planerade 
investeringar i ledningsnätet uppgår till 471 Mkr huvudsakligen för att göra det möjligt att 
försörja varje punkt i huvudledningsnätet från två håll, s.k. redundans, men även för att öka 
kapaciteten i ledningsnätet. Investeringsplanen innebär att kravet på redundans i systemet 
blir uppfyllt till år 2030. 
 
Behovet av redundansinvesteringarna motiveras bl.a. av branschföreningens bedömning att 
det maximalt går att nödvattenförsörja (genom tankbil) kommuner med upp till 10 000 
invånare. Norrvattens minsta kommun, Vaxholm, har 12 000 invånare. 
 
Flera större investeringar har genomförts för att skapa redundans i ledningsnäten bl.a. mellan 
Solna och Sollentuna samt Vallentuna och Åkersberga. Investering för ökad redundans 
mellan Upplands-Bro och Sigtuna samt längs Rotebroleden pågår. Det som återstår under 
investeringsperioden är redundansledningar för att försörja Knivsta och Karolinska 
Sjukhuset. 
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Investeringsplanen innehåller också prioriterade investeringar, ett utbyte av s.k. GAP-
ledningar som är den ledningstyp som förorsakar de flesta läckorna med leveransavbrott. 
 
Yttre anläggningar 
Investeringarna i yttre anläggningar omfattar främst reservoarer, tryckstegringsstationer och 
grundvattenverk för reservvattenförsörjning. 
 
Norrvatten har idag en begränsad reservvattenkapacitet jämfört med andra 
vattenproducenter. I dagsläget kan reservvattenförsörjning upprätthållas med  70 000 m3/d i 
fem dagar. För närvarande finns ett icke bindande avtal med Stockholm om en 
reservkapacitet på 80 000 m3/d.  
 
Målsättningen är att ha en reservvattenkapacitet på 160 000 m3/d under fyra veckor. 
Ökningen, från dagens nivå, kommer i första hand att ske genom befintliga 
grundvattentäkter.  
 
Ekonomi och låneram 
Nedan redovisas en resultaträkning för perioden 2019 – 2023 (Mkr). Prognosen baseras på 
följande förutsättningar; 

 Investeringar på 800 Mkr enligt denna framställan. 
 En fördubbling av räntenivån i portföljen från dagens ca 1 % till 2 % i slutet av 

investeringsperioden. 
 Vattenförbrukningsprognos baserad på RUFS:s basalternativ. 

 
År 2019 2020 2021 2022 2023 
 
Intäkter 210,9 219,0 225,6 231,6 238,2 
 
Kostnader 
Kemikalier -      8,3 -       9,3 -       9,6 -     10,0 -      10,4 
El      -   18,2 -    19,4 -    20,1 -     20,9 -      21,7 
Driftkostnader -   25,7 -    24,9 -    25,4 -    26,2 -     26,9 
Personalkostnader -   59,0 -    60,5 -    60,5 -    61,4 -     62,5 
Övriga kostnader -   29,1 -    28,8 -    29,4 -    30,0 -     30,6 
Summa kostnader - 140,3 - 142,9 -  145,0 -  148,5 -  152,1 
Kapitalkostnader 
Avskrivningar -  60,5 -   62,5 -   62,2 -    63,9 -   60,0 
Ränta -    8,6 -   12,7 -   16,8 -   20,3 -   25,2 
 
Ekonomiskt resultat 1,5 0,9 1,6 -   1,1 0,9 
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Kombinationen av en ökad vattenförbrukning och avgiftshöjning innebär att vattenintäkterna 
ökar. Totalt ökar intäkterna, inklusive övriga intäkter, med 27 Mkr under prognosperioden. 
Under samma period ökar kostnaderna med 12 Mkr eller drygt 8 %. Räntekostnaderna ökar 
med ca 17 Mkr beroende på ökad upplåning och en höjd räntenivå. 
 
För att förstärka det ekonomiska resultatet kommande år har styrelsen uppdragit till VD att, 
inför budgetåret 2020, ta fram en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten och därmed 
sänka de totala kostnaderna. Arbetat har påbörjats och effekterna är till delar inarbetade i den 
ekonomiska prognosen ovan. Det handlar bl.a. om att genomföra förstudier och utredningar i 
egen regi och genomföra mer förebyggande underhåll med egen personal istället för med 
externa resurser/entreprenörer. Digitaliseringens möjligheter kommer också tillvaratas.  
 
Bedömningen är att avgiftsförändringar under perioden 2020 – 2023 uppgår till ca 1%/år. 
Avgiftsförändringen är inarbetad i intäktsprognosen ovan. Avgiftsförändringen med 1 %/år 
är en prognos som kommer att prövas årligen av styrelsen. 
 
Behov av en ökad låneram 
Upplåningsbehovet för perioden 2018 – 2023 framgår av nedanstående tabell (Mkr). 
 
År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 
Upplåning IB -   630 -   773 -   892 -   992 -  1 096 - 1 193 
Investeringar -   201 -   180 -   164 -   168 -     160 -    130 
Avskrivningar   55   60   63   62   64   60 
Ekonomiskt resultat     3         1     1     2 -    1     1 
Upplåning UB -   773 -   892 -   992 - 1 096 - 1 193 -  1 262 
 
 
Låneskulden vid årsskiftet 2018/19 beräknas uppgå till 773 Mkr. Investeringsbehovet 
kommande 5-års period beräknas till ca 160 Mkr/år. Avskrivningarna beräknas variera 
mellan 60 – 64 Mkr/år, medan det ekonomiska resultatet för perioden är nära noll. 
Sammantaget innebär det att låneskulden i genomsnitt beräknas öka med närmare 100 
Mkr/år för att vid utgången av 2023 närma sig 1 300 Mkr. En utökning av låneramen, för att 
klara planerade investeringar, med 400 Mkr, från nuvarande 900 Mkr till 1 300 Mkr, är 
därför nödvändig. 
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Investeringsbedömning åren 2024 – 2030 
Investeringsprognosen för perioden 2024 – 2030 beräknas till knappt 800 Mkr, motsvarande 
ca 120 Mkr/år.  Med en avskrivningsnivå på ca 60 Mkr blir upplåningsbehovet ca 60 Mkr/år.  
 
Utifrån ett investeringsbehov på ca 800 Mkr för perioden visar preliminära beräkningar ett 
behov av en förändring av avgiftsnivån med ca. 1 % /år. Därtill kommer avgiftseffekter till 
följd av en utbyggnad av Görvälnverket för att långsiktigt trygga tillgången till vatten 
utbyggnad av en tredje mikrobiologisk barriär m.m. enligt nedan. 
 
Görvälnverket 
Investeringsplanen 2024 – 2030 innehåller huvudsakligen ledningsinvesteringar och 
reinvesteringar i Görvälnverket, för att upprätthålla leveransförmågan. Hanteringen av en 
framtida investering i vattenverket för att dels långsiktigt öka produktionskapaciteten och 
dels införa en tredje barriär återfinns inte i investeringsbedömningen utan blir en avgörande 
fråga att bereda under åren 2019 - 2020.  
Framtagna prognoser, baserad på RUFS:s basscenario, visar på en stadigt ökad förbrukning 
fram till 2100 vilket nuvarande vattenverk inte är dimensionerat för. Av den anledningen 
genomförs för närvarande fyra idéstudier, av lika många konsultbolag. Uppdraget är att 
analysera förutsättningarna och de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av olika 
alternativa strategier. Det kan handla om att bygga om nuvarande vattenverk, Görvälnverket, 
komplettera eller bygga ett nytt vattenverk.  
 
Parallellt med analysarbetet kring investeringsförutsättningarna för att öka kapaciteten och 
minska sårbarheten kommer förutsättningen för och konsekvenserna av en utökad 
samverkan i regionen undersökas. Det kan handla om ett samutnyttjande av planerade 
investeringar och anläggningar för vattenproduktion och distribution. 
 
Enligt nuvarande vattenprognoser och behovet av en tredje mikrobiologisk barriär behöver 
en eventuell investering påbörjas 2024/25 för att vara klar att ta i drift ca år 2030. 
 
Eftersom de ekonomiska konsekvenserna blir, oberoende av slutlig lösning, betydande 
kommer vattenverksfrågan att vara en huvudfråga för dialogen med medlemskommunerna 
kommande år.  
 
Hemställan 
Styrelsen för kommunalförbundet Norrvatten hemställer att medlemskommunerna medger 
en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr 
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2018-11-22 
Norrvatten 
 
 
 
Johanna Lindgren Johan Wallberg       Gunilla Melkersson 
VD   Avdelningschef       Avdelningschef 
 
Bilaga 
Bilaga 1: Projekt över 10 miljoner kronor som kräver styrelsebeslut för perioden 2019-2023 
Bilaga 2: Investeringsplan 2019-2023 med fördelningen mellan de olika anläggningar samt 
fördelningen mellan de olika kategorierna.  
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Bilaga 1 
 
Projekt över 10 miljoner kronor som kräver styrelsebeslut för perioden 2019-2023 

Projekt Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 
4420 Görväln 2030 Kapacitet -9 782 200 -10 000 000 -10 000 000 -25 000 000 -25 000 000 
5054 H53-Åkersberga-Rydbo Reinvestering  -1 500 000 -34 500 000 -35 000 000  

5033 Redundans Knivsta Tvingande -500 000  -500 000 -25 000 000 -25 000 000 
5051 H31-Sollentuna-Rotebro-Rotsunda Kapacitet -300 000 -25 000 000 -25 000 000   

8517 H35-Görväln-Ryttarstugan Kapacitet   -1 000 000 -1 000 000 -34 000 000 
5076 H54-V800 Rotebroleden Exploatering -38 494 759     

5088 TS-Ny tryckstegring Tureberg Kapacitet  -500 000 -5 000 000 -20 000 000  

3215 Reservvatten 2030 Kapacitet -500 000 -4 000 000 -4 000 000 -5 000 000 -10 000 000 
8000 Upplands Bro-Sigtuna Tvingande -54 600 000     

5086 H42-Valsta - Sigtuna Reinvestering    -20 000 000  

5055 H30-Sollentuna-Malmvägen Reinvestering -800 000 -19 000 000    

3122 Hållbarkapacitet 2030 Kapacitet -11 000 000 -5 000 000    

8513 Tryckstegring-Norrtull Exploatering   -7 000 000  -10 000 000 
5036 H39-Tibble reservoaren Reinvestering -1 000 000 -9 500 000 -6 500 000   

5046 H01-Bankhus 90 Exploatering  -11 000 000    

8506 Lågspänningsställverk i berget Reinvestering -500 000 -9 500 000    

5047 H01-Spånga-Gunnebogatan Reinvestering   -10 000 000   

5049 H42-Märsta-Katodskydd Valsta Sigtuna Reinvestering   -10 000 000   

  -117 476 959 -95 000 000 -113 500 000 -131 000 000 -104 000 000 
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Bilaga 2 

 
Investeringsplan 2019-2023 med fördelningen mellan de olika anläggningarna samt 
fördelningen mellan de olika kategorierna.  

Anläggning Totalt/objekt Reinvestering  Tvingande  Kapacitetshöjande  Exploatering  Övriga  

Ledningsnät -470 750 000 -233 050 000 -91 600 000 -88 800 000 -57 300 000 0 

Görväln -203 117 200 -91 835 000 -4 000 000 -102 782 200 0 -4 500 000 

Yttre anläggning -126 250 000 -39 750 000 -15 600 000 -53 900 000 -17 000 000 0 

Övrigt 0 0 0 0 0 0 

              

Summa -800 117 200 -364 635 000 -111 200 000 -245 482 200 -74 300 000 -4 500 000 
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