
 
 

 
   KALLELSE 1 (3)  

 2021-02-08  
 
Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 15 februari 2021, kl 13:00 
Plats: Sammanträdet är huvudsakligen ett distansmöte via Zoom (se separat information). I 
kommunhuset är även sal Kvallsta bokad.  
Ordförande: Klas Bergström (M) 
Sekreterare: Siobhán Górny 
Observera att sammanträdet är slutet och att allmänheten därför inte har tillträde.  
Handlingar finns publicerade på kommunens hemsida www.knivsta.se 
Ledamot som inte kan tjänstgöra vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se 
och meddela detta.  
 

 Föredragningslista Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 
Förslag: Protokollet justeras den 22 februari 2021.  

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 
• Ordförandebeslut 2021-01-26, Tillfällig stängning av kultur- och 

fritidsverksamheter (KS-2021/71) 
• Ordförandebeslut 2021-02-05, Tillfällig stängning av kultur- och 

fritidsverksamheter (KS-2021/71) 
• Lista delegationsbeslut 2021-01-14–2021-02-04 
• HR-beslut, Alla tidsbegränsat anställda, 2021-01 
• HR-beslut, Tillsvidareanställda, 2021-01 
• Lokalförsörjning rapport delegationsbeslut januari 2021  

5. Övriga anmälningsärenden 
• Revisionsplan 2021 från kommunfullmäktiges revisorer 
• Överförmyndarnämndens beslut § 291 och § 292, 2020-12-14, med 

internkontrollplan och verksamhetsplan för 2021 

  
  

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

  

6. Information om åtgärdsrapportering till 
Vattenmyndigheterna 

 

7. Ekonomisk information  

  

Beslutsärenden 

  

8. Bildande av ny kommunkoncern och moderbolag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 
Ärendet föredras på sammanträdet.  

KS-2021/81 

9. Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna 
Koskela Lundén (L) - Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/124 

10. Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv i 
Knivsta 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är 
detsamma som tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/65 

11. Knivstaförslag om utebad med tempererad 
simbassäng i Knivsta 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är 
detsamma som tjänsteutlåtandets. 

KS-2019/831 

12. Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 
2021 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  

KS-2021/74 

13. Medel till 1:1 grundskola 2021 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/960 
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14. Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-
2024 för den fortsatta budgetdialogen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.  
Ärendet föredras på sammanträdet.  

KS-2021/72 

15. Revidering av verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2021 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är 
detsamma som tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/13 

16. Uppföljning av internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2020 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/43 

17. Revidering av riktlinjer för mobila enheter och e-
post i Knivsta kommun 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/57 

18. Förlängning av kommunavtal med Upplandsbygd 
för 2021 och 2022 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/61 

19. Ansökan om omställningsbidrag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.  

KS-2021/46 

 



 
 

 
  PROTOKOLL 1 (3)  

Sammanträdesdatum  
2021-02-03 §§ 1-2 

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har anmälts till kommunstyrelsen. 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, Centralvägen 18, 
Knivsta  

  

 

 
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Tid: Onsdag den 3 februari 2021, kl. 08:30 
Plats: Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta, samt på distans. 

Sekreteraren närvarade i Kvallsta. Samtliga ledamöter, ersättare 
och tjänstemän deltog på distans.  

Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 
Boo Östberg (C) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Peter Evansson (S) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 1–2 
Justering, se 
sista sidan för 
digital underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 5 februari 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 2 (3)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 1 

Justering 

Arbetsutskottets beslut 
Protokollet justeras den 5 februari 2021 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
  



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 3 (3)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 2   Dnr: KS-2020/980 

Remiss av förslag till program och handlingsplan för bostadsförsörjningen i Uppsala 
kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet antar yttrandet. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har fått remiss av förslag till program och handlingsplan för 
bostadsförsörjningen i Uppsala kommun.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-21 
Remissvar Knivsta kommun 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram Uppsala kommun 
Förslag till handlingsplan bostadsförsörjning Uppsala kommun 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Uppsala kommun 
 



 
 

 

Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2020-01-26 KS-2021/71 
 
Beslut om fortsatt tillfällig stängning av kultur- och 
fritidsverksamheter 
KS-2021/71 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 26 januari 2021 till och med 7 februari 2021: 

 
• Tillåta träning i föreningslivets regi på kommunens bokningsbara utomhusanläggning, 

Alsike konstgräsplan.  
• All verksamhet ska ske på smittsäkert sätt enligt lagstiftning och allmänna råd. 

 
 
Delegationsgrund 
 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation 
enligt kommunallagen 6:39). 
 
 
Bakgrund 
 
Detta beslut innebär i tillägg till beslutet den 22 januari 2021 att träning tillåts i föreningslivets 
regi på kommunens bokningsbara utomhusanläggning, Alsike konstgräsplan. Denna 
möjlighet till träning är inte åldersbegränsad men fordrar att den genomföras på ett 
smittskyddssäkert sätt. 
 
 
Klas Bergström 
Kommunstyrelsens ordförande 



 
 

 

Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2020-02-05 KS-2021/71 
 
2020-02-05 Beslut om fortsatt tillfällig stängning av kultur- och 
fritidsverksamheter 
KS-2021/71 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande att gälla från och med 8 februari 2021 till och med 21 
februari 2021, om inte särskilt tidsspann anges: 

 
• Begränsa öppettiderna för biblioteket från och med 8 februari 2021 till och 28 februari 

enligt följande: 
 

Måndag: 12–15 
Tisdag: 16–19 
Onsdag: 10–13 
Torsdag: 16–19 
Fredag: 12–15 
Lördag: 11–15 

 
• Stänga Hälsohusets simhall, med undantag för behovsgrupper såsom skola, 

simskola och föreningslivets verksamhet för barn och unga födda 2002 och senare. 
Däremot håller gymmet i Hälsohuset öppet för allmänheten för upp till åtta personer. 

• Stänga Centrum för idrott och kultur (alla hallar och huset), övriga anläggningar 
(inklusive hallar) inom Idrott och kulturs verksamheter för allmänheten och 
föreningslivet, med undantag för föreningslivets verksamheter för barn och unga 
födda 2002 och senare. Denna lättnad för unga födda 2002 och senare träder i kraft 
omedelbart och gäller till och med 21 februari 2021. 

• Privata sällskap som omfattar en mindre krets, högst 8 personer, kan få tillgång till 
anläggningar inom Kultur och fritidsverksamheter efter tidsbokning. 

• Tillåta träning i föreningslivets regi på kommunens bokningsbara utomhusanläggning, 
Alsike konstgräsplan.  

• All verksamhet ska ske på smittsäkert sätt enligt lagstiftning och allmänna råd. 
 
 
Delegationsgrund 
 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation 
enligt kommunallagen 6:39). 
 
 
Bakgrund 
 
Regeringen rekommenderade den 18 december 2020 att kommuner och regioner skulle 
hålla all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd till 
och med den 24 januari. Kommunstyrelsen beslutade genom ordförandebeslut (KS-
2020/983) att följa regeringens rekommendation. 
 
Den 21 januari förlängdes regeringens rekommendation att gälla till och med den 7 februari. 
Barn- och ungdomsverksamhet för personer födda 2005 eller senare undantogs från 



 
 

 

Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2020-02-05 KS-2021/71 
 
förlängningen av rekommendationen, istället väntades att sådana verksamheter kunde 
öppnas under förutsättning att smittskyddsåtgärder upprätthölls. Jag fattade 
ordförandebeslut den 22 januari i enlighet med regeringens rekommendationer. Den 26 
januari beslutade jag att utomhusanläggningen Alsike konstgräsplan ska vara öppen för 
föreningslivets träningsverksamhet utan åldersbegränsning. 
 
Den 4 februari förnyades regeringens rekommendation att hålla kommunernas verksamheter 
som allmänheten har tillgång till och som inte är nödvändiga verksamheter stängda, med 
lättnaden att även barn och unga födda 2002 och senare skulle undantas. Denna 
rekommendation gäller till och med den 21 februari 2021.  
 
Erfarenheten hittills är att de verksamheter inom Kultur och fritid som har varit öppna också 
har kunnat bedrivas i enlighet med smittskyddslagstiftningen samt råden från 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten vid Region Uppsala.  
 
Regeringens nyligen justerade rekommendation återspeglas i föreliggande beslut, som 
innebär att tidigare rekommendationer omsätts till beslut om begränsat öppethållande av 
Kultur och fritids verksamheter med ändringen att ungdomar födda 2002 och senare också 
omfattas av undantaget. Jag ser inte skäl att dröja med denna lättnad till måndag, utan 
möjligheten för ungdomar i gymnasieåldern att idrotta träder i kraft omedelbart. En ytterligare 
lättnad i detta beslut är att gymmet i Hälsohuset öppnar för alla den 8 februari, men att 
antalet samtidiga kunder i gymlokalerna begränsas till maximalt åtta personer. 
 
Bibliotekets öppettider är oförändrat reducerade för att uppnå en säkrare arbetsmiljö och för 
att underlätta distansarbete för bibliotekspersonalen. Beslut om öppettider för biblioteket 
gäller med längre giltighetstid jämfört med besluten i övrigt i syfte att även omfatta sportlovet. 
 
Förvaltningen har föreslagit åtgärderna i detta beslut för att efterfölja regeringens 
rekommendation. 
 
 
Klas Bergström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 



Lista delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021-01-15 – 2021-02-04
Färdigst/exp-
datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2021-02-04 KS-2020/611-5 Tilldelningsbeslut 2021-01-15 Hanne Natt och Dag KS-2020/611 Upphandling av grafisk 
formgivning, kreativa tjänster och 

2021-02-04 KS-2020/611-4 Delegationsbeslut om att tilldela 
upphandling, 2021-01-15

Hanne Natt och Dag KS-2020/611 Upphandling av grafisk 
formgivning, kreativa tjänster och 

2021-02-03 KS-2020/321-15 Tilldelningsbeslut 2021-01-15 Fredrik Söderlind KS-2020/321 Upphandling av 
rättsdatabas/juridiska informationstjänster

2021-01-29 KS-2021/93-1 Delegationsbeslut, reducerad 
hyresavgift Restaurang Kvarnen

Kristina Hadziresic KS-2021/93 Reducerad hyresavgift 
Restaurang Kvarnen

2021-01-19 KS-2020/985-4 Redigerat delegationsbeslut PUB-avtal 
mellan KS och IT-nämnden .docx

Stina Desroses KS-2020/985 Personuppgiftsbiträdesavtal 
mellan IT-nämnden Tierps kommun och 



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
Januari 2021 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2021-01-08 Uppsägning avtal bostad 0667-0093 KS-2018/781 7.5  
2021-01-08 Uppsägning avtal bostad 0667-0040 KS-2018/465 7.5  
2021-01-08 Hyresavtal 7201-0022 7.5  
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-25 

Diarienummer 
KS-2021/81 

   
 

Kommunstyrelsen 

Bildande av ny kommunkoncern och moderbolag 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avger följande ombudsinstruktioner till ägarombudet i Alsike 

Fastighets AB: 
a. Alsike Fastighets AB ska likvideras. Avvecklingen ska ske successivt och i ordnad 

form och slutföras när markinnehavet är slut.  
b. Marktillgångar i Alsike Fastighets AB som inte är detaljplanelagda ska säljas till 

Knivsta kommun under kalenderåret 2021. 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda ett bolag, Knivsta 

Kommunhus AB, i syfte att utgöra moderbolag i en framtida bolagskoncern med 
kommunens helägda bolag. 

3. Kommunfullmäktige väljer Klas Bergström till ägarombud i Knivsta Kommunhus AB under 
bildande. 

4. Ägarombudet i Knivsta Kommunhus AB under bildande ges följande 
ombudsinstruktioner: 
a. En ny bolagskoncern ska skapas och ska bestå ett nytt moderbolag, Knivsta 

Kommunhus AB, samt dotterbolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. 

b. Knivsta Kommunhus AB ska överta kommunens ägande i Kommunfastigheter i 
Knivsta AB, Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett om bolags- och 
verksamhetsstrukturen är väl utvecklad och anpassad för framtidens utmaningar. 
Utredningen föreslår bildande av en ny kommunkoncern och moderbolag för att möjliggöra 
koncernbidragshantering men även förbättrad ägarstyrning. Vidare föreslås att 
exploateringsverksamheten samordnas inom kommunens förvaltning eftersom det är 
ekonomiskt fördelaktigt vilket innebär avveckling av Alsike Fastighets AB.  
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Bakgrund 
Den 19 oktober fattade Kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag gå vidare 
med de 4 huvudrekommendationer i bolagsutredningen (genomförd av KPMG) och 
genomföra nödvändiga förändringar utifrån dessa.  

Huvudrekommendationerna var: 

1. Oavsett koncernstruktur – samordna exploatering, näringslivsutveckling och 
lokalförsörjningsfrågor under kommunstyrelse och förvaltning.  

Knivsta kommun bör säkerställa korta beslutsvägar för att stå stark inför kommande exploatering. 

Lokalförsörjningsprocessen är en central och strategiskt mycket viktig process och bör oaktat ligga 
inom förvaltning då samordningsvinsterna av exploatering och näringsliv bedöms omfattande 
Detta med viss reservation för en kommande genomförd kostnadsberäkning.  

2. Bilda koncernmoder av Alsike fastighetsbolag AB om affärsdriven verksamhet kan 
säkerställas i koncernmodern på lång sikt –en strategi för framtiden 

Om affärsdriven långsiktig verksamhet kan säkerställas i modern finns utökade möjligheter för 
koncernbidrag till ett eventuellt eventbolag. Eventuell mark ligger kvar i bolaget. 

3. Avsluta Alsike fastighetsbolag om ovan inte föreligger och annan verksamhet inte kan 
inkluderas i Alsike fastighetsbolag (enligt vår analys har vi inte identifierat ngn annan 
verksamhet av större omfattning som motiverar detta) –en strategi för snabba beslutsvägar 

Ett ”tomt” moderbolag medför omständliga och onödiga interna beslutsprocesser. Skatteberäkna 
markförsäljning. 

4. CIK –”renodla koncernen” 

I dagsläget ser KPMG inte någon långsiktig koncernbidragsmöjlighet av omfattande karaktär som 
kan försörja en ramfinansierad verksamhet. Av denna anledning rekommenderar KPMG att 
fastigheten fortsatt ägs av Kommunfastigheter i Knivsta AB. Verksamheten drivs av Kommunens 
förvaltning (observera KPMGs tidigare reservation). KPMG kan i dagsläget inte rekommendera att 
verksamhet för CIK bolagiseras. 
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Processen 

Koncentrera verksamheter 

Förvaltningen har påbörjat processen att samordna verksamheterna exploatering, 
näringslivsutveckling och lokalförsörjning i ett gemensamt kontor. Verksamhetsövergång av 
anställda sker under 2021 och nytt kontor bildas inom kommunens förvaltning. 

Koncernbildning 

Bolagsutredningen lämnade några obesvarade frågor angående den nya koncernbildningen 
som byggmästarsmitta, skattekonsekvenser, andra legala aspekter. I en utredning 
genomförd av PWC i november-december 2020 konstateras att det föreligger konsekvenser 
vid bildande av en koncern.  

1. Alsike Fastighets AB är behäftat med byggmästarsmitta, det är inte sannolikt att 
övriga bolag i koncernen blir påverkade men heller inte uteslutet. 

2. Knivstabostäder har stora upparbetade underskott, den skattemässiga 
avdragsmöjligheten kommer spärras vid koncernbildning. 

 

Slutsatsen blir att det bästa är att börja på nytt, dvs att inte återanvända ett tidigare bolag 
som koncernmoder. Därmed elimineras risken för byggmästarsmitta men innebär också att 
det nya bolaget inte är förknippat med något gammalt som är ouppklarat. Förslaget är att 
bilda ett nytt bolag som blir moderbolag för övriga aktiebolag.  

Alternativet skapar även förutsättningar göra en succesiv och ordnad avveckling av Alsike 
Fastighets AB. Kvarvarande detaljplanemark i Alsike Nord säljs klart genom nuvarande 
bolag. Övrig råmark (ej detaljplanerad) säljs över till kommunen, marken kommer behöva 
marknadsvärderas. Denna process bedöms långsiktigt vara mer fördelaktig än att låta 
marken ligga kvar i Alsike Fastighets AB, med tiden bedöms marken bli mer attraktiv och få 
ett högre värde. Kommunen är inget skattesubjekt och betalar inte skatt på vinsten (vilket ett 
aktiebolag gör). 

Hanteringen av upparbetade underskott i Knivstabostäder ska hanteras utifrån det mest 
ekonomiskt fördelaktiga för Knivsta kommun. Dock föreligger en spärr för nyttjande av 
tidigare underskott vid bildande av en koncern. Om underskott uppstår i framtiden är det 
möjligt ta tillvara det inom koncernen mot andra upparbetade vinster.  

För att bilda och avveckla bolag behöver Kommunfullmäktige fatta beslut. Förslaget är att 
skapa ett moderbolag samt en koncern bestående av Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. Samt en avveckling av Alsike Fastighets AB. 
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Konsekvenser av nya koncernbildningen 

1. Knivsta kommun säljer Knivstabostäder AB till nya moderbolaget 
2. Knivsta kommun säljer Kommunfastigheter i Knivsta AB till nya moderbolaget 
3. Kommunfastigheter i Knivsta AB säljer Alsike Fastighets AB till nya moderbolaget 

Knivstabostäder ägs idag av Knivsta kommun, för att bolaget ska bli ett dotterbolag behöver 
kommunen sälja bolaget till det nya moderbolaget. Detsamma gäller Kommunfastigheter i 
Knivsta AB som även inbegriper Alsike Fastighets AB. 

Ägarstyrning 

PWC har fått ett uppdrag att utveckla ägarstyrningen. Under våren 2021 kommer en work 
shop med förtroendevalda genomföras vilket ska bidra med input till en reviderad modell för 
ägarstyrning av bolagskoncernen med tillhörande årshjul. 

Vidare ska bolagsordningar, ägarpolicy och -direktiven revideras för att uppnå ökad tydlighet 
och aktualisering. Detta kommer genomföra parallellt med bildande av moderbolag etc.  

Styrdokumenten besluts av kommunfullmäktige i särskild ordning. 

Eventbolag 

Inget bolag skapas för fritid och kulturverksamhet. Den nya koncernen ger förutsättningarna 
för nya ställningstagande i framtiden om motiv och legala omständigheterna skulle ändra sig. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Genomförandet av förändringarna bedöms initialt medföra engångskostnader för att anlita 
extern specialistkompetens. De årliga ekonomiska fördelarna efter genomförd förändring 
bedöms som goda men svåra att uppskatta, exempelvis möjliggör en koncern 
koncernbidragshantering, kvittning av vinster mot underskott etc, vilket på sikt kommer ge 
ekonomiska fördelar.  

En koncern bidrar till tydligare ägarstyrning av kommunens ägda bolag vilket förväntas ge 
effektivare processer. Exploateringen i kommunens regi innebär att skatt inte utgår på vinster 
vilket bör leda till stora ekonomiska fördelar i framtiden.  

Verksamhet samordnad i en ”förvaltning” istället för i parallella organisationer ska tydliggöra 
och förbättra processer men framförallt skapa bättre förutsättningar att attrahera och utveckla 
kompetensen inom området. En starkare aktör är en förutsättning för att möta framtidens 
utmaningar och det bedöms långsiktigt medföra ekonomiska och kvalitativa fördelar. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 
 

 
 
 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

e.  
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Bildande av kommunkoncern och moderbolag bedöms inte påverka barn. Detsamma gäller 
avvecklingen av Alsike Fastighets AB. 
 
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? 

f.  
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

Diarienummer 
KS-2020/124 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) - 
Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. I motionen yrkar 
Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden och 
utbildningsnämnden. Socialnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och 
båda nämnderna anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras inom 
ramen för det arbete som redan görs eller planeras.  
 
Nämndernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck  

Sammanfattning av socialnämndens yttrande 
Socialnämnden antog sitt yttrande den 10 september 2020, § 84.  
Socialnämndens styrdokument  Våld i nära relationer – mål och riktlinjer för socialnämndens 
arbete mot våld i nära relationer (SN-2016/55) antogs den 17 mars 2016 och inbegriper 
hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan handlingen skrevs har det dock skett förändringar i 
brottsbalken och Barnkonventionen har blivit svensk lag. Socialnämnden har påbörjat en 
revidering som ska vara klar den 31 december 2020. Nämnden arbetar för övrigt enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014: 4) där hedersrelaterat våld 
finns med. 
Socialnämnden anser att en separat handlingsplan som den som föreslås i motionen inte 
behövs då ett arbete med revidering av befintliga riktlinjer pågår. Däremot behövs ett fortsatt 
arbete med att tydliggöra målen och det systematiska förbättringsarbetet för allt arbete 
gällande våld i nära relationer. 
Sammanfattning av utbildningsnämndens yttrande  
Utbildningsnämnden antog sitt yttrande den 8 december 2020, § 94. 
Inom ramen för förskolan och skolans arbete utifrån skollagen, barnkonventionen och 
enheternas likabehandlingsarbete sker det ett kontinuerligt arbete med att såväl förebygga 
våld som att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.  
Ett utvecklingsarbete kring ökat samarbete mellan socialtjänst och förskola/skola initierades 
under hösten 2020 med syftet att ytterligare stärka arbetet kring barns rättigheter och 
möjligheter att få tillgång till rätt insats vid rätt tillfälle. Arbetet sker inom ramen för den lokala 
tjänsteledningen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) där även Region Uppsala ingår. 
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Kommunledningskontoret har i samverkan med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret arbetat fram 
ett förslag till policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Förslaget innehåller bland annat 
målområden som främjar goda och trygga boende-, och närmiljöer samt en bra start i livet, 
vilket förutsätter en barndom fri från våld. 
Utbildningsnämnden anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras 
inom ramen för ovanstående likabehandlingsplan, anmälningsrutinerna till socialtjänsten och 
policyn för social hållbarhet i stället för att hanteras inom ramen för en särskild 
handlingsplan. Att tydligt samla olika frågor av den här karaktären i en redan existerande 
struktur underlättar arbetet för respektive enhet inom nämndens verksamhetsområde samt 
den regelbundna uppföljningen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Utbildningskontoret avser även att genomföra en riktad utbildningsinsats till samtliga 
medarbetare under 2021. 
Gemensamma slutsatser efter nämndernas yttranden 
Både socialnämnden och utbildningsnämnden avråder från att lägga tid och resurser på att 
ta fram ytterligare en handlingsplan, utan anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck ryms inom dels den tvingande lagstiftning som finns, dels de befintliga rutinerna och 
styrdokumenten samt det planerade styrdokumentet för social hållbarhet. Revideringar av 
gällande rutiner och utbildningsinsatser pågår kontinuerligt. Förvaltningens sammanfattande 
förslag är därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Nämnderna har angett att förslaget att avslå motionen inte leder till några ekonomiska 
konsekvenser, men har också beskrivit en situation där kontoren redan arbetar med flera 
projekt, revideringar och nya styrdokument. Skulle kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen skulle arbetet med att ta fram en handlingsplan rymmas inom befintlig budget bara 
om förvaltningen nedprioriterar det arbete som redan pågår (t.ex. inte reviderar befintliga 
rutiner eller avstår från utbildningar). De ekonomiska konsekvenserna av detta är svåra att 
beräkna och någon djupare analys har inte gjorts.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalyser är gjorda i tjänsteutlåtandena från nämnderna.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Beslut från utbildningsnämnden § 94, 2020-12-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Beslut från socialnämnden § 84, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 

 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 11 (18)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 94   Dnr: UN-2020/74 
 

Svar på motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-11-10 till kommunstyrelsen. 

Röstförklaring 
Anna Koskela Lundén (L) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 5). 

Yrkanden 
Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Johan Eskhult (C) och Niklas Björkegren (S) 
yrkar bifall till utsänt förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både socialnämnden och utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Chef elevhälsan 
Utbildningschef 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet i cirka fem minuter. 
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Hans Åhnberg 
Utbildningschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-23 

Diarienummer 
UN-2020/74 

   
 

Utbildningsnämnden 

Svar på motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-11-10 till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både Socialnämnden och Utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår i sin motion daterad 2020-01-30 en handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck i socialnämndens och utbildningsnämndens alla verksamheter. 
Utbildningsnämnden delar motionärernas uppfattning om att mäns våld mot kvinnor inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Såväl kunskap kring 
området för samtliga medarbetare som ett strukturerat arbete för att förebygga förekomsten 
av ovanstående är av största vikt. 
 
Inom ramen för förskolan och skolans arbete utifrån skollagen, barnkonventionen och 
enheternas likabehandlingsarbete sker ett kontinuerligt arbete med att såväl förebygga våld 
som att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Agenda 2030, vilken utgör en grund 
för nämndens arbete anger även den en tydlig inriktning för verksamheten. Det är varje 
enskild medarbetares skyldighet att se och följa varje barns mående. Likaså finns en 
självklar skyldighet att larma socialtjänsten vid misstanke om att något inte står rätt till. Ett 
utvecklingsarbete kring ökat samarbete mellan socialtjänst och förskola/skola är initierat 
under hösten 2020 och syftar till att ytterligare stärka arbetet kring barns rättigheter och 
möjligheter att få tillgång till rätt insats vid rätt tillfälle. Arbetet sker inom ramen för den lokala 
tjänsteledningen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) där även Region Uppsala ingår. 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret arbetat fram 
ett förslag till policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Arbetsmaterialet innehåller 
målområden som bland annat innebär att Knivsta kommun främjar goda och trygga boende-, 
och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri från våld. 
 
Utbildningsnämnden anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras 
inom ramen för ovanstående likabehandlingsplan, anmälningsrutin till socialtjänsten och 
policy för social hållbarhet i stället för att hanteras inom ramen för en särskild handlingsplan. 
Att tydligt samla olika frågor av den här karaktären i en redan existerande struktur underlättar 
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såväl arbetet för respektive enhet inom nämndens verksamhetsområde som en regelbunden 
uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Utbildningskontoret avser även att genomföra en riktad utbildningsinsats till samtliga 
medarbetare under 2021. 
 
Socialnämnden har lämnat ett eget yttrande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Denna tjänsteskrivelse leder inte till några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Chef elevhälsan 
Utbildningschef 
 

 
Hans Åhnberg 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barn har rätt till en trygg och utvecklande uppväxt vilket bland annat innebär goda och trygga 
boende-, och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri 
från våld. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Inom ramen för förskolan och skolans arbete utifrån skollagen, barnkonventionen och 
enheternas likabehandlingsarbete sker ett kontinuerligt arbete med att såväl förebygga våld 
som att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Ruth Kusec-Fredriksson 
Tf enhetschef Råd och stöd 

Tjänsteskrivelse 
2020-07-06 

Diarienummer 
SN-2020/81 

   
 

Socialnämnden 

Motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-07-06 till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både Socialnämnden och Utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden fastställde 2016-03-17 Våld i nära relationer – mål och riktlinjer för 
socialnämndens arbete mot våld i nära relationer, diarienr SN-2016/55. Handlingen 
inbegriper hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan handlingen skrevs har det dock tillkommit 
förändringar i brottsbalken och Barnkonventionen har blivit svensk lag. Det finns alltså ett 
behov av att revidera socialnämndens mål och riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer. 
Socialnämnden har påbörjat revideringen som görs i samarbete med kommunkontorets 
policyarbete för social hållbarhet och jämlik hälsa. Revideringen ska vara klar den 31 
december 2020. Socialnämnden arbetar enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014: 4) där hedersrelaterat våld finns med.  
 
Liberalerna föreslår en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck i socialnämndens 
alla verksamheter. Socialnämnden anser att en sådan separat handlingsplan inte behövs då 
ett arbete med revidering av befintliga riktlinjer pågår. Det behövs dock ett fortsatt arbete 
med att tydliggöra målen och det systematiska förbättringsarbetet för allt arbete gällande 
våld i nära relationer. 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret arbetat fram 
ett förslag till policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Arbetsmaterialet innehåller 
målområden som bland annat innebär Knivsta kommun främjar goda och trygga boende-, 
och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri från våld.  
 
Utbildningsnämnden kommer att lämna ett eget yttrande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Denna tjänsteskrivelse leder inte till några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ruth Fredriksson 
Anna-Lena Persbacke 
Ida Larsson 
Marja Hedin 
Socialchef Catrin Josephson 
 
 
 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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2020-01-30 

Motion  

Handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

 

Liberalerna i Knivsta vill säkerställa att det finns en kommungemensam 

handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK som skapar 

trygghet för de eller dem som är utsatta, d.v.s. barn, ungdomar och 

vuxna. 

 

Detta tydliggör för befolkningen, förvaltningen och tjänstemän samt all 

berörd personal hur vi arbetar på ett systematiskt sätt och samverkar i 

dessa frågor för att förebygga och skydda samt agera i de akuta fall som 

sker. 

 

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett 

allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt 

lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en 

samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck. Regeringen arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra och att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt 
till kroppslig integritet.  

Det är viktigt och en självklarhet att vi också i Knivsta ska ha en tydlig 

handlingsplan för att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

Vi vill därför att det upprättas ett kommungemensamt policydokument 

samt en handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK för 
all verksamhet inom Socialnämnden och Utbildningsnämnden. 

 

Lotta Wiström 

Anna Koskela-Lundén 

Liberalerna Knivsta 
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Handläggare 
Jon Hulander 
Kulturstrateg 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

Diarienummer 
KS-2021/65 

   
 

Kommunstyrelsen 

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv i Knivsta 
 
Förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur Knivsta kommun kan arbeta med, introducera 

och tillgängliggöra Knivstas historia och kulturarv på nya och inkluderande sätt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun behöver hitta nya vägar för att arbeta med kommunens rika kulturarv och 
historia. En grundlig analys och förslag på arbetssätt, plattformar, samarbeten och 
tillgängliggörande behövs. Detta är särskilt viktigt då kommunen befinner sig i en tid av 
storskalig förändring och utbyggnad – kulturarvet behöver följa med in i framtiden. 
 
Bakgrund 
Knivsta är på samma gång Sveriges yngsta kommun och en plats med rik historia. Framtiden 
bor här, men bakåt i tiden har många betydelsefulla händelser ägt rum i Knivsta och 
intressanta personer, platser och anekdoter finns att berätta om och föra vidare.  
 
Knivsta är en plats som växer. Det finns många tankar, åsikter och känslor förknippade med 
vad Knivsta är för plats i dag och hur det ska se ut i framtiden. I takt med att kommunen 
förändras och byggs ut och människor flyttar in utifrån kommer behovet av att förstå och 
kunna intressera sig för platsen och dess historia att öka.  
 
Idag finns det flera goda exempel på arkiv, kulturinstitutioner och museum som helt eller 
delvis använder nya digitala plattformar för att både bevara och nå ut med material och 
berättelser. Samtidigt höjs på sina håll varningsfingrar för att den utvecklingen går för 
långsamt – mycket material som idag finns lagrade på föråldrade medier som videoband, 
kassetter och bildband behöver snabbt tas om hand och räddas för framtiden.  
 
Det finns idag, på kommunens bord, flera förfrågningar om att ta hand om, förvara och 
tillgängliggöra material om Knivsta. Bland annat det bildarkiv som Lennart Runnding samlat 
under många år. Hur ett förnyat arbete med, och förvaltande av, kulturarvet i Knivsta kan se 
ut behöver utredas ur olika aspekter och förslag på åtgärder presenteras för 
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En del av uppdraget innefattar att bedöma eventuella tillkommande kostnader förknippade 
med en satsning på kulturarvet. Det finns idag inget utrymme inom befintlig budget att arbeta 
ytterligare med frågan. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Lena K Larsson  

Kultur och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Kulturarvet berör barn och deras vistelsemiljöer. Det finns utrymme att arbeta mer och bättre 
med att introducera barn i Knivsta för historien i deras närområde. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ökad kännedom och kunskap om historien och kulturarvet är ett viktigt verktyg för att barn 
och ger bättre förutsättningar att förstå sina omgivningar och sin samtid.  
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Att omprioritera medel i befintlig budget för detta skulle drabba kulturutbudet för barn i 
Knivsta negativt. Vi skulle behöva dra ner på annat.  
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

Diarienummer 
KS-2019/831 

   
 

Kommunstyrelsen 

Knivstaförslag om utebad med tempererad simbassäng i Knivsta 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget om att anlägga ett bad med tempererad bassäng finns inte med i budget 2021 och 
ser inte ut att kunna bli en prioriterad fråga inom budgetarbetet inom den närmaste 
framtiden.  
 
Bakgrund 
I förslaget föreslår frågeställaren följande: Knivsta borde anlägga ett utebad med en 
temperad simbassäng. Det skulle vara till glädje för väldigt många som inte gillar att bada i 
en sjö där man inte ser botten. Det skulle förlänga badsäsongen, och fler barn och vuxna 
skulle snabbare kunna lära sig simma i ett tempererat klart vatten. Det skulle också lätta på 
trycket till de två befintliga badplatserna som idag ofta är överfulla vid fint väder. Som den 
växande kommun Knivsta är, borde en utebassäng finnas med på önskelistan för att öka 
Knivstas attraktivitet. Många åker till Fyrishov eller Märsta för att bada i bassäng, det borde vi 
kunna få göra på hemmaplan. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I rådande budgetläge för Kommunen ses inte gällande förslag som en prioriterad fråga.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
 
Beslutet ska skickas till 
Kultur-och fritidschef 
Enhetschef fritid  
Förslagslämnaren 
 

 
 
Lena K Larsson 
Kultur- och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Det framkommer inte att det är önskemål från barn och unga om simbassäng I Knivsta i de 
undersökningar som genomförts under 2018.  
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Det skulle ändå kunna vara så att barn- och unga skulle uppskatta en simbassäng i Knivsta.  
 
 
 
 
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. 

I den fritidsvaneundersökning som genomfördes av Kultur- och fritidskontoret hösten 2018 
framkom inga önskemål som i linje med förslaget om bassäng i Knivsta.  

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Ida Larsson 
Samordnare integration och 
folkhälsa 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-22 

Diarienummer 
KS-2021/74 

   
 

Kommunstyrelsen 

Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2021 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Polisens och Knivsta kommuns 
medborgarlöfte 2021”. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera 
medborgarlöftena tillsammans med chefen för lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete och gäller från polis och kommun till invånarna. Medborgarlöften 
är ett sätt att kommunicera till invånarna om valda delar i polisens och kommunens 
gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  
 
Det lokala medborgarlöftet utgår från genomförda undersökningar och dialoger med invånare 
om hur man upplever tryggheten i Knivsta kommun. Information samlas också in 
kontinuerligt inom organisationerna för att identifiera områden som yrkesverksamma ser har 
en påverkan på tryggheten i kommunen. 
 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs genom ledningsgruppen 
kommun-polis-räddningstjänst och sedan 2016 har polisen och kommunen haft 
gemensamma medborgarlöften. Kommunstyrelsens ordförande föreslås underteckna detta 
löfte från kommunens sida. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det finns inga ekonomiska aspekter att lyfta kopplat till detta beslut. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2021, KS-2021/74 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
 
 

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

Beslutet om att godkänna medborgarlöftet påverkar barn eftersom delar av medborgarlöftet 
har direkt bäring på barn och unga.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
I december 2020 genomförde kommun och polis tillsammans en trygghetsundersökning 
bland barn och unga i Knivsta kommun i åldrarna 11-18 år. Resultatet från undersökningen 
har varit en del av underlaget i arbetet med att ta fram medborgarlöftena.  
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Det är viktigt att lyssna på vad barnen har att säga i trygghetsfrågor då det som är viktigt för 
barn kanske inte alltid ligger i linje med vad vuxna medborgare uttrycker. Den 
medborgardialog kring trygghet som genomfördes med vuxna invånare i Knivsta 2018 och 
undersökningen som genomfördes med barn och unga 2020 visar inte på några stora 
intressekonflikter, även om det finns skillnader.  
 
 
 
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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Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2021 
 

 

Inledning 

Det lokala medborgarlöftet utgår från genomförda dialoger med invånare om hur 

man upplever tryggheten i Knivsta kommun. Under 2018 genomfördes en dialog 

med vuxna invånare i kommunen och 2020 fick barn och unga i åldern 11-18 år 

möjlighet att svara på frågor om trygghet och ge synpunkter på vad som skapar 

trygghet respektive otrygghet. Information samlas också in kontinuerligt inom 

organisationerna för att identifiera områden som yrkesverksamma ser har en 

påverkan på tryggheten i kommunen i stort eller i sin verksamhet och dess 

närområde. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för. 

 

De trygghetsundersökningar som genomförts i Knivsta föregående år visar att de 

allra flesta invånare upplever Knivsta kommun som trygg och säker. Det finns 

dock platser i kommunen som av en del känns mer otrygga. Kommunens och 

polisens medborgardialoger pekar på att det är centrala delar av Knivsta och 

Alsike som kan känns otrygga, särskilt runt de större skolorna och större 

samlingspunkter som stationsområde och butiksparkeringar på kvällen. En del 

invånare uttrycker att de känner sig otrygga där trafikmiljön upplevs osäker och 

på platser där det är mörkt. Buskörning, ordningsstörningar och narkotika lyfts 

som problem. Dialogerna visar att på dessa platser önskar man en ökad 

vuxennärvaro kvällstid genom poliser, nattvandrare eller väktare. Även 

kameraövervakning nämns. Man önskar också mer aktiviteter och trygga platser 

för ungdomar att spendera sin fritid, framförallt kvällstid. 

 

Medborgarlöften 

Kommun och polis ska tillsammans verka för ett brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete. Det bedrivs genom ledningsgruppen kommun-polis-

räddningstjänst. Prioriterade områden under perioden är: 

 

 Vuxennärvaro kvällar och helger i tätorterna Knivsta och Alsike. Detta 

sker genom: 

- Att verka för informationsutbyte, dialog och samverkan med vuxen- 

och nattvandrande organisationer i Knivsta och Alsike. 

- Att polis och kommun verkar för att tillsammans delta i  

trygghetsvandringar.  
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- Aktiv och närvarande polis på platser som upplevs otrygga.  

 

 Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt 

minskade ordningsstörningar kopplade till fordon. Detta sker genom att: 

- Kommun och polis gör trygghetsbesök på utpekade platser i 

kommunen under 2021 för att se över den fysiska miljön och åtgärda 

eventuella brister. 

- Polisen gör vid behov riktade trafik och- trygghetsinsatser i Knivsta 

eller Alsike under 2021.  

 

 Förebyggande arbete med bäring på ungdomar där kommun och polis 

under 2021 särskilt fokuserar på:   

- Samverkan kring ungdomar i riskzon i samverkansgruppen SSPF 

(Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) operativ, exempelvis med metoden 

”Nödstoppsmöte”.  

- Att utveckla samverkan kring individer i behov av stöd genom 

exempelvis SSPF individ. 

- Besök av blåljuspersonal i skolor genom konceptet PAR (Polis, 

Ambulans, Räddningstjänst). 

- Insatser mot narkotika genom polisiärt arbete i samverkan med 

kommunen. 

 

 Utveckla trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya 

detaljplaner.  

 

Förväntad effekt 

Ovan beskrivna åtgärder förväntas bidra till att Knivsta kommun blir en ännu 

tryggare plats för boende och besökare. 

 

Uppföljning 

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av året och 

kommuniceras via bland annat polisens och kommunens hemsida. 
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Klas Bergström 

Kommunstyrelsens ordförande 

Knivsta kommun 

 Jan Håkansson 

Lokalpolisområdeschef 

Uppsala/Knivsta 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-07 

Diarienummer 
KS-2020/960 

   
 

Kommunstyrelsen 

Medel till 1:1 grundskola 2021 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beviljas 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS 
skola (datorer) 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har reserverat 5 750 000 kr i budgeten för att höja datortätheten i 
grundskolan. Utbildningsnämnden har begärt att få ta del av de budgeterade medlen.  
 
Kommunstyrelsen beviljar nämnden budgeterade medel för att möjliggöra en ökad 
datortäthet även under budgetår 2021. För budgetår 2020 erhölls 4 600 000 kr, dvs beslut är 
en höjning med 1 150 000 kr. För varje 1 miljon kronor bedöms det möjliggöra drygt 300 nya 
enheter (Ipad). 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärenden är av ekonomisk karaktär, medel har avsatts i budget för ökad datortäthet i 
grundskolan. Förslaget är därmed finansierat och ger en ökad årlig kostnad med 1 150 000 
kr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Utbildningsnämndens beslut 2020-12-08 
 
Beslutet ska skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

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

Beslutet påverkar elever i grundskolan. Förslaget möjliggör en ökad datortäthet vilket anses 
vara ett viktigt lärverktyg. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Att ge fler elever ett digitalt lärverktyg får anses vara för barnens bästa. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Resurser ställs alltid mot varandra, i budgetbeslutet har detta redan beaktats. Ärenden 
bedöms därför inte ha någon ytterligare intressekonflikt. 
 
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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  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 8 (18)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 91   Dnr: UN-2020/339 
 

Medel till 1:1 grundskola 2021  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden begär 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS skola 
1:1 (datorer) 2021. 

Reservationer och röstförklaringar 
Anna Koskela Lundén (L), Oscar Hahne (KD) och Matilda Hübinette (KNU) reserverar sig 
mot beslutet (protokollsbilaga 4). 
Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Johan Eskhult (C) och Niklas Björkegren (S) 
lämnar följande röstförklaring: Eftersom verksamheten redan arbetar på det sätt som 
Liberalerna föreslår i tilläggsyrkandet, anser majoriteten att det som föreslås är överflödigt.  

Yrkanden 
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag. 
Anna Koskela Lundén (L) tilläggsyrkar att verksamheten får fördela 1:1 satsningen efter eget 
behov. 
Oscar Hahne (KD) och Matilda Hübinette (KNU) yrkar bifall till Anna Koskela Lundéns (L) 
tilläggsyrkande. 
Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Johan Eskhult (C) och Niklas Björkegren (S) 
yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att 
utbildningsnämnden bifaller det utsända förslaget. 
Därefter ställer ordföranden Anna Koskela Lundéns (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden söker de 5 750 000 kronor som finns avsatta för att möjliggöra en ökad 
datortäthet i grundskolan från kommunstyrelsens pott KS skola 1:1 (datorer) 2021. 
 
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, och Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 

Ajournering 
Ordförande ajournerar sammanträdet under ärendet i cirka fem minuter. 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-21 

Diarienummer 
KS-2021/72 

   
 

Kommunstyrelsen 

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2022-2025 för den 
fortsatta budgetdialogen 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut innehållande förslag till mål, uppdrag och 

ägardirektiv, planeringsramar för drift 2022-2025 samt investeringsplan för 2022-2025 
enligt tjänsteskrivelsen daterad 21 januari 2021.  

2. Förvaltningen ska analysera inriktningsbeslutet och skriftligen avge 
konsekvensbeskrivningar för mål, uppdrag och planeringsramar samt investeringsplan till 
kommunstyrelsens budgetdialog i maj.  

3. Bolagens synpunkter och konsekvensbeskrivningar på ägardirektiv ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-05-04  

4. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen bereder mål och budget samt investeringsplan och ägardirektiv. 
Inriktningsbeslutet är andra steget i budgetprocessen efter budgetdagarna i december och 
januari. Förvaltningen ska analysera inriktningsbeslutet och avge yttrande om förslaget till 
kommunstyrelsens budgetdialog i maj. Kommunens bolag ska avge yttrande om 
ägardirektiven.  
 
Utgångspunkten för inriktningsbeslutet är Kommunfullmäktige beslutade planeringsramar för 
2022-2024, vidare har planeringsramar uppdateras med senaste skatteprognosen och 
befolkningsförändringar som påverkar resurstilldelningen. 
 
Det lämnade förslaget till inriktningsbeslut uppfyller kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som stipulerar ett långsiktigt överskottsmål om 1 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
 
Inriktningsbeslutet ger nämnderna en volymuppräkning som uppgår till 2,0 % vilket främst 
berör Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Indexuppräkning är i genomsnitt 1,3%.  
Totalt är uppräkningen 3,1 procent. Exklusive volym ger det ett indirekt krav på ökad 
produktivitet och rationalisering om cirka 1,5 %.  
 
I inriktningsbeslut finns även mål och indikatorer som anger ambitionsnivåer (se måltalen), 
nämnden ska analysera om ambitionsnivå och tilldelade resurser är överensstämmande. 
Kommunstyrelsen begär därför att förvaltningen inkommer med en synpunkts och 
konsekvensanalys av vad inriktningsbeslutet innebär för dess verksamhet. Investerings-
planen ska också kommenteras genom tydlighet i vilka investeringar som är möjliga att 
genomför med utgångspunkt i förslaget. Förslag till mål och budget kommer att lämnas till 
kommunstyrelsen den 23 augusti, Kommunfullmäktige tar beslut om mål och budget 2022 
den 22 september. 
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Bakgrund 
För mål och budget 2022 är tidplanen liknande den som var förgående år, vilket innebär 
beslut om mål och budget sker i september månad. Ett beslut i september möjliggör tid för 
dialog och ökad förankring i förvaltning och politiken, men också möjliggöra att ta in resultat 
från det förändringsarbete som pågår inom den kommunala organisationen. 
 
Syftet med innovations- och förändringsarbetet är att skapa en kostnadseffektiv organisation 
som kan möta framtidens utmaningar. För att nå dit behöver genomgripande åtgärder vidtas 
som tillvaratar nya arbetssätt och ny teknik. Vidare behöver processer förenklas, 
administration minimeras, ökad samverkan och samarbete etc. 
 
Den framtida utmaningen är delvis redan här, antalet äldre växer för varje år och innebär att 
kommunerna förväntas leverera mer service utan att skatteintäkterna växter i samma 
omfattning. Vidare finns en stor osäkerhet om framtiden som den pågående pandemin 
resulterat i och vilka långsiktiga konsekvenser den ger. 
 
I ett längre perspektiv beräknas färre försörja fler (vilket bör leda till lägre 
skatteintäkter). Det betyder också att kompetensförsörjningen kommer bli en svår utmaning 
för den offentliga sektorn. 
 
Budgetdialogen startade i oktober 2020 med Regionens omvärldsdag, i december bröts den 
ned på lokal nivå med omvärldsspaning genom förvaltningscheferna samt framtagande av 
dokumentet Framtid Knivsta. I januari 2021 presenterades de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna. Detta är grunden till inriktningsbeslutet och dess prioriteringar. 
 
Förvaltningen ska för varje nämnd bearbeta och analysera inriktningsbeslutet med 
utgångspunkt i de föreslagna målen, uppdragen, driftramar, investeringsplan och därefter ta 
fram en dokumenterad analys med synpunkter med konsekvensbeskrivningar som ska 
finnas till hands vid kommunstyrelsen budgetdialog den 19 maj. 
 
Bolagen ansvarar för att analysera ägardirektiven, avseende verksamhet och finansiella 
direktiv. Förvaltningen ska också prova och se möjliga lösningar inom respektive 
ansvarsområde, som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader för helheten 
(gäller även kommunala avgifter). Analyserna ligger till grund till mål och budget 2022 samt 
den dialog som kommunstyrelsen kommer föra mot nämndernas ordföringar den 19 maj. 
 
Tidplan 
Tidplan för budgetprocessen (mål och budget 2022) 
• Beslut av inriktningsbeslut i kommunstyrelse 15 februari 2021 
• Förvaltningen analyserar mål, driftramar, investeringsplan till och med den 4 maj 2021 
• Budgetdialog kommunstyrelse och nämnder (ordföringar), 19 maj 2021 
• Förslag till Mål och Budget 2022 klart till kommunstyrelsen utskick den 9 augusti 
2021 
• Beslut om förslag till Mål och Budget 2021 i kommunstyrelse 23 augusti 2021 
• Beslut av Mål och Budget 2022 i kommunfullmäktige 22 september 2021 
 
  



 § 31 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-2024 för den fortsatta budgetdialogen - KS-2021/72-1 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-2024 för den fortsatta budgetdialogen : Tjänsteutlåtande 2021-01-21

Sida 3 av 8 

 
 

 

  

 
Mål och uppdrag - Knivsta kommun 
Agenda 2030 är vägledande för mandatmålen, inriktningsmål och indikatorer. Målen följer 
målstrukturen Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Mandatmål har underliggande 
inriktningsmål med indikatorer och måltal. Kommunstyrelsen begär därför att nämnderna 
inkommer med förslag på rimlig målsättning för att ge effekt/måluppfyllelse/uppnå 
mandatmålet. Kommunfullmäktiges uppdrag syftar till att mer specifikt markera och uppnå en 
förändring. Uppdragen behöver följas upp och analyseras, är de möjliga att uppnå? Vad kan 
vår nämnd bidra med? 
 
Budgetdirektiv för de kommunägda bolagen 
De kommunägda aktiebolagen är kommunens verktyg för en kvalitativ och effektiv 
verksamhet inom en rad olika verksamhetsområden. Bolagen är en del av 
kommunkoncernen och ska i sin dagliga verksamhet agera utifrån kommunens vision, 
strategier och mål samt Agenda 2030. 
 
Bolagens ändamål och uppdrag regleras av bolagsordningen. Bolagen ska sträva efter att 
genom sin verksamhet uppnå både affärsnytta och samhällsnytta. Bolagen har, förutom sina 
bolagsändamål, som gemensam uppgift att bidra till att stärka Knivsta kommuns attraktivitet 
genom egen verksamhet och bidra till en hållbar utveckling av Knivsta kommun. I 
budgetdirektiven förtydligar ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet 
samt fastställande av avkastnings- och soliditetskrav. 
 
Borgensavgiften förslås lämnas oförändrade (0,3 procent) för kommunens helägda bolag. 
I ägardirektivet har en enhetliga finansiella direktiv föreslagits med olika krav på avkastning 
och soliditet. Verksamhet, har tydligare måltal för exempelvis nöjd kund index och 
hållbarhetsarbete föreslagits. Bolagens styrelser ska inkomma med synpunkter på 
föreslagna budgetdirektiv för 2022 till kommunstyrelsen senast 4 maj. 
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Ekonomiska planeringsramen 
De ekonomiska planeringsramarna beräknas ge ökade skatteintäkter med ca 2,9 procent 
eller ca 34 miljoner kronor jämfört med 2021 års budget. Detta är i huvudsak en följd av 
ökade statsbidrag och en ökad folkmängd, på den negativa sidan finns en lägre skattetillväxt 
närmaste åren på grund av minskad sysselsättning. Skattesatsen för beräkning av 
skatteintäkter är för alla år 20:91 kr. 
 
Exploateringsintäkterna uppgår till 46-50 miljoner kronor för respektive år, det är en höjning 
eftersom det antas att Alsike Fastighets AB exploateringsverksamhet övergår i kommunal 
regi. Intäktsnivån i relation till skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning är drygt 4 
procent första året och sista planeringsåret (2025) är den 3,4 procent. 
 
I budgetkalkylen finns riktade statsbidrag maxtaxa i förskola och äldreomsorg (medlen 
fördelas därefter till respektive nämnd).  
 
Resursfördelning av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning sker efter både 
befolkningsprognos, politisk prioritering samt historiskt utfall. Förändringar i befolknings-
prognosen innebär att volym eller antal kan justeras vilket medför att medel tillförs 
eller dras av, ett annat ord för förändringen är volymuppräkning. För 2022 är den totala 
volymuppräkningen 24,8 miljoner kronor, varav utbildningsnämnden erhåller 16,4 miljoner 
kronor och socialnämnden 8,1 miljoner kronor. 
 
Politiska förändringar för år 2022 summeras till 221 tusen kronor, bakom döljer ser flera 
förändringar. Under 2022 tillkommer innovationskontoret under kommunstyrelsen, medel från 
förändringsvägledning flyttas till nya kontoret (500 tkr), även 1 mnkr från bygg och 
miljönämnden och verksamhet stadsbyggnad flyttas. Även KS prioriterade medel minskas 
med 1 mnkr för att finansiera Innovationskontoret. Exploateringsverksamheten tillkommer 
också, men är en flytt från samhällsutvecklingsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Vuxenutbildningen tillförs 1,5 mnkr för ökade behov (antagande görs även att staten 
tillskjuter statsbidrag). Samhällsutvecklingsnämnden antas få ett större exploateringsuppdrag 
från 2022 (Alsikebolaget), medel tillförs verksamheten om 1,7 mnkr. Övriga prioriteringar är 
tjänsteman i beredskap, hållbarhetssamordnare och näringsliv (Alsikebolaget). Tidigare krav 
på effektivisering kvarstår och har ökat något. Värt att notera är att den lägre hyran för CIK 
ska möjliggöra införande av kulturarvsportal och möta kostnadsökningen för nya idrottshallen 
(Adolfsbergskolan). 
 
För finansiella poster justeras utdelningsnivån ned på grund av förändringar i 
bolagsstrukturen (exploateringsnettot ökar). Kommuninvest beräknas lämna en utdelning om 
1 miljon kronor årligen. Räntekostnader, ett lån löses under 2021 och medför lägre 
räntekostnad 2022. Det ger en negativ, total förändring på finansnettot om 5,8 miljoner 
kronor mot plan år 2021. 
 
Det finansiella målet för perioden 2022-2025 är 1 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, mer specifikt för år 2022 är det 12,5 miljoner kronor. De 
kommande åren är överskottsnivå närmare 2 procent per år, i och med att det råder fortsatt 
stor osäkerhet om framtiden (bland annat genom pandemin) sparas det utrymmet i nuläget 
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för att möjliggöra ytterligare förändringar i det skarpa budgetförslaget i augusti om 
förutsättningarna förändras.  
 
Det finns stora behov av tillskott till flera verksamheter på grund av omvärldsförändringar och 
demografiskt tryck (exempel är reducerade statsbidrag, prishöjningar, obalanser etc). 
Behovet är dock större än utrymmet, därför är det önskvärt att förvaltningen återkommer med 
förslag med möjliga åtgärder som leder till ytterligare. Det är därför idag inte möjligt att göra 
flera stora prioriteringar som låser upp tillgängliga resurser. 
 
För perioden 2022-2025 ska finansiella målet i genomsnitt uppgå till lägst 1 procent av 
skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning som är målet i Kommunfullmäktiges 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
 
Driftramar 
I detta framlagda inriktningsbeslut finns en volymuppräkning för verksamheterna gata, park, 
allmän fritid, pedagogisk verksamhet och vård och omsorg. Detta är en kompensation för 
ökade volymer som förändringar i demografin medför. 
 
De ekonomiska ramarna räknas upp med en differentierad uppräkning, i genomsnitt 1,3 
procent. Sveriges kommuner och landsting beräknar det generella kostnadstrycket till 1,9 
procent för 2022, vilket innebär ett indirekt effektiviseringsbeting motsvarande 0,6 procent i 
samtliga verksamheter. 
 
Utöver detta har förvaltningen i uppdrag från politiken att förändra arbetssätt och öka 
användandet av ny teknik samt förenkla processer. För detta arbete finns medel under 
kommunstyrelsens finansförvaltning för att bedriva utvecklingsarbete, KS prioriterat, totalt 7,3 
miljoner kronor. 
 
Budgetår 2022 är också valår, allmänna val hålls och valnämnden erhåller 600 tkr i tillägg, 
även partistödet höjs med 30 % under valåret (93 tkr). 
 
Kommunstyrelsen 
Inriktningsbeslutet innebär mindre förändringar för kommunstyrelsen, innovationskontorets 
tillkomst är en nyhet där medel avsätts från förändringsvägledning, stadsbyggnad och KS 
prioriterat. Exploateringsverksamheten flyttas från samhällsutvecklingsnämnden till 
kommunstyrelsen, i anslaget erhålls ett tillskott om 1,7 mnkr för övertagande av uppdraget 
att exploatera Alsike. Övriga förändringar är tjänsteman i beredskap finanserias genom 350 
tkr, hållbarhetsarbetet 800 tkr. Totalt erhåller styrelsen en ramökning med 5,8 procent mot 
2021 års budget inklusive exploateringsverksamhet. För år 2023 budgeteras driftmedel för ny 
idrottshall vid Adolfsbergsskolan, totalt 3 mnkr i ökad årskostnad varav 1 mnkr finansieras 
genom läge hyra CIK med 1 mnkr. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under 
planeringsåren, för 2022 uppgår beloppet till 1,8 miljon kronor. 
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Samhällsutvecklingsnämnden 
Exploateringsverksamheten flyttas till kommunstyrelsen. Volymuppräkning erhåller gata och 
park om 257 tkr. Totalt erhåller samhällsutvecklingsnämnden en ramförändring med -9,7 
procent mot 2021 års budget (exklusive exploateringen är nettot +1,3 %). 
Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren, för 2022 uppgår beloppet till 
0,5 miljon kronor. 
 
Socialnämnden 
Nämnden erhåller en ökning med 11,1 miljoner kronor totalt varav volymuppräkning ger 8,1 
miljoner kronor. Totalt erhåller nämnden en ramökning med 3,6 procent mot 2021 års 
budget. I övrigt ingen förändring. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under 
planeringsåren, för 2022 uppgår beloppet till 3,4 miljon kronor. 
 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiska ramen höjs totalt med 23,9 miljoner kronor eller 3,5 procent, volymuppräkningen 
för fler barn och elever utgör 16,4 miljoner kronor. Vuxenutbildningen erhåller ett tillägg om 
1,5 mnkr för att hantera det ökade behovet av utbildningsplatser. Effektiviseringsbetinget 
ökar succesivt under planeringsåren, för 2022 uppgår beloppet till 7,9 miljon kronor. 
 
Bygg och miljönämnden 
En minskning av verksamheten stadsbyggnad med 1 miljon kronor avseende införande av 
ett innovationskontor (nämnden har minskade kostnader i samband med förändringen). 
Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren, för 2022 uppgår beloppet till 
0,1 miljon kronor. 
 
Investeringsplan 
Kommunens investeringsplan uppdateras årligen och nämnderna ombeds att lämna 
synpunkter på investeringsplanens objekt för perioden 2022-2025. Totalt uppgår 
investeringsplanen till 558 miljoner kronor inklusive exploatering, vilket i genomsnitt är 139 
miljoner kronor om året. Exklusive exploatering och kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel är den årliga investeringen 44 miljoner kronor och ligger då något över det 
historiska genomsnittet för genomförda investeringar. 
Reinvsteringar uppgår till cirka 20 miljoner kronor årligen, med reinvestering menas 
investering som ersätter en tidigare eller motsvarande investering, med det förutsätts också 
finansiering finns för genomförande av investeringen. 
 
Nyinvesteringar uppgår till cirka 112 miljoner kronor årligen, om investeringar genomförs 
beräknas driftkostnaderna öka med i genomsnitt cirka 9 mnkr per år. Det är inte sannolikt att 
alla investeringar genomförs eftersom den historiska genomförandegraden är nära 50 
procent, men även en halvering har stor påverkan på den framtida driftkostnaden. 
Finansieringsgraden är dock mycket hög, vilket beror på att exploateringsinvesteringar i hög 
grad är finansierade av exploatören (obs även om de är finansierade har de en 
driftpåverkan). 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Hela ärendet är av ekonomisk karaktär, inriktningsramarna är ett första utkast till budget för 
perioden 2022-2025. Förslaget är fullt finansierat med överskottsmål mellan 1-2,4 procent 
av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-21 
Bilaga 1 Mål och uppdrag 
Bilaga 2 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Bilaga 3 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB 
Bilaga 4 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB 
Bilaga 5 Inriktningsramar Drift 2022-2025 
Bilaga 6 Investeringsplan 2022-2025 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommundirektörens Ledningsgrupp 
Utbildningsnämnden 
Bygg och miljönämnden 
Socialnämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Alsike Fastighets AB 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
 
 
 

 
 
 

 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 



 § 31 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-2024 för den fortsatta budgetdialogen - KS-2021/72-1 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-2024 för den fortsatta budgetdialogen : Tjänsteutlåtande 2021-01-21

Sida 8 av 8 

 
 

 

  

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

De föreslagna ekonomiska ramarna har betydelse för alla kommunens invånare och 
verksamheter. En stor del av verksamheterna riktar sig mot barn under 18 år. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
De ekonomiska ramarna har arbetats fram genom dialog mellan verksamheter, 
tjänstemän och politik. Barnens intressen har beaktats i den utsträckning som är möjlig i 
en budgetprocess. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Mängden ekonomiska medel är begränsade, verksamheter ställs därför mot varandra när 
prioriteringar behöver göras. Det kan vara äldre mot barn, och ibland förskola mot 
fotbollsplan. Kommunens uppdrag är stort och alla gruppers behov behöver tillgodoses. 
 
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. 

 
Barns åsikter har inte inhämtats i budgetprocessen, politiker och tjänstemän 
representerar och har i uppgift att föra fram barns åsikter så långt som möjligt. Det är 
viktigt att poängtera att mer än hälften av kommunens budget tillfaller 
verksamhetsområden som berör barn och unga vuxna direkt. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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BILAGA 1 Kommunfullmäktige mål och uppdrag 2022 

Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

Indikator 
Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål helår  

2022 

Nettokostnad 
egentlig 
verksamhet, 
kr/inv 

61 534,64    60 000 

Låneskuld per 
invånare 

94 645    95 000 

Årets resultat 
som andel av 
skatt & generella 
statsbidrag 
kommunkoncern, 
(%) 

4,16%    2,6% 
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Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 

Indikator 
Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål helår 
2022 

Nettokostnadsavvikelse 
totalt (exkl. LSS), andel 
(%) 

10,23%    5% 

Självfinansieringsgrad 
för kommunens 
investeringar, andel 
(%) 

134,71%    80% 

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

 

Indikator 
Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål helår 
2022 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

81% 81,9%   81% 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

81% 81,4%   81% 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

6,9    6,0 
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Bo och trivas

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande
10. Minskad ojämnlikhet

16. Fredliga och inkluderande samhällen

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

Indikator
Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020 Mål helår 2022

Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt)
- Totalt, NKI

70,49 70

Andelen unga
som anser att
de har mycket
stora eller stora
möjligheter att
föra fram åsikter
till de som
bestämmer i
kommunen

19,6 % 19,6 % 14 25 25 %
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull
fritid

Indikator Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål helår
2022

Andelen unga som
känner sig trygga på
ungdomens hus,
fritidsgård eller
liknande

88,2 % 88,2 % 78 96 90 %

Samlat (NKI) värde
av kultur. och fritids
brukarundersökningar

85 %

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Indikator
Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020 Mål helår 2022

Ohälsotal,
dagar

16,61 15,88 20,78 11,14 16

Andel elever i
åk 9 som
skattar sin hälsa
som bra

66 % 66 % 60 74 70 %

Andelen elever i
åk 9 som aldrig
brukat narkotika

93,8 % 93,8 % 92 97 95 %
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Växa

Agenda 2030

1. Ingen fattigdom

4. God utbildning för alla

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10. Minskad ojämnlikhet

Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med
likvärdiga villkor och höga resultat.

Indikator
Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020 Mål helår 2022

Andel föräldrar
som är nöjda
med sitt barns
förskola i sin
helhet

92,7 % 93 %

Elever i åk 9:
Jag känner mig
trygg i skolan,
positiva svar,
andel (%)

80% 90%

Elever i åk 9
som är behöriga
till
yrkesprogram,
hemkommun,
andel (%)

89,17 88,78 88,39 89,19 90

Gymnasieelever
med examen
eller studiebevis
inom 4 år,
hemkommun,
andel (%)

86,43 82,49 89,13 77,6 90
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Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Indikator
Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål helår 2022

Invånare 0-19 år
i ekonomiskt
utsatta hushåll,
andel (%)

3%

Ej
återaktualiserade
vuxna personer
med
försörjningsstöd
ett år efter
avslutat
försörjningsstöd,
andel (%)

75 77 76 78 75

Invånare 17-24
år som varken
arbetar eller
studerar, andel
(%)

7%

Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Indikator
Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020 Mål helår 2022

Brukarbedömning
hemtjänst
äldreomsorg
- helhetssyn,
andel (%)

89 79 83 73 90

Brukarbedömning
särskilt boende
äldreomsorg
- helhetssyn,
andel (%)

80 83 80

Brukarbedömning
boende LSS
totalt - Brukaren
trivs alltid hemma

75 90,91 85,71 100 85
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Värna 

Agenda 2030 

 2. Ingen hunger 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald  

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

 

Indikator 
Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål helår 2022 

Färdigställda 
bostäder i 
flerfamiljshus 
under året, 
antal/1000 inv 

0    12 

Färdigställda 
bostäder i 
småhus under 
året, antal/1000 
inv 

1,22%    2,5% 

Cykelväg i 
kommunen, 
kommunal, 
meter 

32 365,38 32 365,38   33 000 

Demografisk 
försörjningskvot 

0,81    0,8 
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Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

 

Indikator 
Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål helår 
2022 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, andel (%) 

25%    25% 

Hushållsavfall som 
samlats in för 
materialåtervinning, 
inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

36%    40% 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

26,47% 13,33%   30% 
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KF-uppdrag 

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder 

Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 

Effektiviseringsprogram – framtagande 
av åtgärder för en långsiktig ekonomi i 
balans 

Kommunens kostnadsnivå skaminska 
med 20 miljoner kronor i fasta priser 
och volym under 
mandatperioden(2019-2022). 

Kommunstyrelsen 

Förändringsarbete– att med avstamp i 
Agenda 2030 intensifiera arbetet för att 
utveckla nya effektiv arbetssätt, 
metoder och partnerskap samt en 
ändamålsenlig, behovsanpassad och 
kostnadseffektiv kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 
grunden för styr- och 
ledningsprocesserna i 
kommunkoncernens verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en 
effektiv och kostnadsanpassad 
organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande av 
nya metoder och tekniker. Syftet är att 
kunna fortsätta leverera god välfärd på 
ett hållbart sätt till flerinvånare i Knivsta 
till en lägre kostnad 

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan 
för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till lägre 
lokalkostnader om 10 miljoner kronor i 
fasta priser och volym under 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimera fossila drivmedel och 
plastanvändning i kommunkoncernens 
verksamheter med särskilt fokus på en 
giftfri förskola 

Giftfri förskola och koldioxidneutral 
kommunkoncern 

Kommunstyrelse och 
nämnder 

Upphandlingar – med krav på hållbar 
konsumtion och handel inriktad mot 
cirkulär resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska produkter 
och rättvisa produktionsvillkor 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara 

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelse och 
nämnder 

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

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnde
n 

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnde
n 

Förvaltningen ska utveckla 
möjligheterna för den idéburna sektorn 
att utgöra en viktig aktör inom Knivsta 
kommun 

Syftet med ett idéburet offentligt 
partnerskap ska vara att uppnå ett eller 
flera allmännyttiga mål. Detta kan 
omfatta en mängd olika sorters 
verksamheter som syftar till att lösa 
samhällsutmaningar av olika slag. 

Kommunstyrelsen 
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BILAGA 2 Ägardirektiv 2022 – Kommunfastigheter i Knivsta AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Kommunfastigheter i Knivsta AB har uppdraget att förvalta verksamhetslokaler, såsom 
skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler. 
 
Det kommunala ändamålet1 
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta 
kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga 
och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun 
kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta 
kommun. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet1 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun, 

 förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och 
anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt 
bedriva härmed förenlig verksamhet. 

 äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en 
för Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller 
fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe och intresse. 
 
Budgetdirektiv 2022 
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål 
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller 
bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med 
de krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.  
 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan 
policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka 
fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och 
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, 
av miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i 
att söka samordningsfördelar. Bolaget ska årligen mäta energiförbrukning (media), 
energiförbrukningen per kvadratmeter ska minska jämfört med föregående år 
(graddagsjusterat). 
 
Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda 
lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, 
avyttra eller förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av 
kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna. 
 
Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att 
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska 
bolaget upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.  
 
                                                           
1 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124 
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Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB 
ska i all nyanskaffning upphandla fordon i enlighet med den senaste miljödefinitionen i syfte 
att minska klimatavtrycket . 
 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att 
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på 
grund av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och 
ledningsmodell. 
 
Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och 
kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar. 
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig 
gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med 
Kommunfullmäktiges fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.  
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med 
kommunen för att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och 
skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett 
avtal mellan bolaget och Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens 
förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.  
 
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen 
med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen. 
 
För verksamheten gällande kommunala principer 
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för 
implementering i bolagets verksamhet. 
 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det 
geografiska området Knivsta kommun. 
 
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga 
kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. 
Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska 
även ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 
  
För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på 
lång sikt där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. 
 
Ägardirektiv för dotterbolag 
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och 
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av 
moderbolagets styrelse.  
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Ekonomiska och finansiella direktiv  
Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att i genomsnitt uppnå 3 procent 
avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala justerade egna kapital.  
Den synliga soliditeten i bolaget skall uppgå till 10 procent (tillåten variation +/-3 procent) och 
den verkliga till minst 20 procent.  
 
Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta 
vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för bolagets 
ägare på längre sikt.  
 
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för 
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma 
nivå som kommunen som helhet.(gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och 
central administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet. 
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid: 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 
 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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BILAGA 3 Ägardirektiv 2022 – Alsike Fastighets AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Alsike Fastighets AB bildades med syfte att utveckla och exploatera Alsike.   
 
Det kommunala ändamålet2 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera 
Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden 
inom Knivsta kommun. 
 
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, 
med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet2 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta 
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig 
verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling. 
 
Budgetdirektiv 2022 
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom 
skapa värden för sina ägare.  
 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan 
policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka 
fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att 
på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Vidare ska 
bolaget tillsammans med kommunen verka för genomförandet av Fyrspårsavtalet. 
 
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen och tvärtom vid exploatering av andra 
områden inom Knivsta kommun. 
  
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på 
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och 
tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar. 
 
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens 
övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.  
 
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.  

                                                           
2 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/126 
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För verksamheten gällande kommunala principer 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det 
geografiska området Knivsta Kommun. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av 
det kommunala ändamålet med verksamheten.  
 
Ekonomiska och finansiella direktiv  
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period 
uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets 
långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen. 
 
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för 
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma 
nivå som kommunen som helhet.(gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och 
central administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet. 
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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BILAGA 4 Ägardirektiv 2022 – Knivstabostäder AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består 
huvudsakligen av hyreslägenheter. 
 
Det kommunala ändamålet3 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta 
kommun. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet3 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, med bostadslägenheter och därtill 
hörande kollektiva anordningar samt även fastigheter med lokaler, i de fall lokalerna utgör en 
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella 
lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de 
uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens 
ställe. 
 
Budgetdirektiv 2022 
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva 
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer. 
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling. 
 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan 
policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka 
fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur 
energi- och miljösynpunkt. Bolaget ska årligen mäta energiförbrukning (media), 
energiförbrukningen per kvadratmeter ska minska jämfört med föregående år 
(graddagsjusterat). 
 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all 
nyanskaffning upphandla fordon i enlighet med den senaste miljödefinitionen i syfte att 
minska klimatavtrycket. 
 
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov 
som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Bolaget ska därför kontinuerligt ha 
nyproduktionsprojekt igång och ska dessutom upparbeta en reserv med byggklar mark för 
kommande byggprojekt för att ha en beredskap att kunna uppfylla 
bostadsförsörjningsbehovet. 
 
Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrspårsavtalet. 
 
Knivstabostäder får i uppdrag att följa behovet av trygghetsboenden med tydligt fokus på 
lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt. 
 

                                                           
3 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/125 
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Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa av socialnämnden identifierade 
behov av bostäder. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de 
identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, 
där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet 
som omsätts under året.  
 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska 
acceptera etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. Agenda 2030 
integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 
 
Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga 
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 
 
Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning 
motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges 
fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun. 
 
För verksamheten gällande kommunala principer 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det 
geografiska området Knivsta Kommun. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av 
det kommunala ändamålet med verksamheten.  
 
Ekonomiska och finansiella direktiv  
Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att nå i genomsnitt minst 7,5 procent  
avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala justerade egna kapital.  
Den synliga soliditeten i bolaget skall uppgå till minst 25 procent och den verkliga till minst 35 
procent.  
 
Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta 
vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl 
bolagets kunder som för ägarna på längre sikt.  
 
Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och 
långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.  
 
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för 
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma 
nivå som kommunen som helhet (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och 
central administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.  
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 
 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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BILAGA 5 Inriktningsramar Drift 2022-2025 
 
Finansförvaltningen 

 

  

INTÄKTER
Kommunalskatt* 1 059 481 1 069 832 1 078 331 1 128 435 1 182 997 1 249 931
Inkomstutjämning 28 431 41 437 50 051 69 279 75 842 75 328
Kostnadsutjämning 60 257 68 113 48 780 43 323 35 561 23 731
Regleringsavgift/strukturbidrag 41 431 38 595 47 087 32 665 28 499 23 411
Lss-utjämning -35 101 -35 782 -36 536 -37 577 -38 574 -39 494
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning 1 154 499 1 182 195 1 187 713 1 236 126 1 284 325 1 332 906
Fastighetsavgift 36 141 36 141 37 200 37 200 37 200 37 200

Exploateringsnetto 44 000 44 000 50 000 50 000 46 000 46 000
Riktade statsbidrag (maxtaxa och äldreomsorg) 6 000 6 000 10 370 10 370 10 370 10 370
PO-pålägg (intern) 160 921 162 521 162 521 164 136 165 767 167 414
SUMMA exploatering och statsbidrag 210 921 212 521 222 891 224 506 222 137 223 784

KOSTNADER
Kommunbidrag/nettokostnad -1 220 732 -1 244 871 -1 261 117 -1 297 181 -1 334 073 -1 382 479
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 525
KS Prioriterat -8 260 -8 260 -7 260 -7 260 -7 260 -7 260
KS skola 1:1 (datorer) -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 -5 750
Arbetsgivaravgifter -119 180 -120 372 -120 372 -121 576 -122 792 -124 020
Årets intjänade individuella del -25 086 -25 337 -25 337 -25 590 -25 846 -26 104
Pensionsförsäkringsavgifter -7 070 -7 141 -7 141 -7 212 -7 284 -7 357
Övriga pensionskostnader -505 -510 -510 -515 -520 -525
Löneskatt -8 080 -8 161 -8 161 -8 243 -8 325 -8 408
Pensionsutbetalningar -7 900 -8 300 -7 500 -7 600 -7 700 -8 000
Övrigt
SUMMA KOSTNADER -1 406 588 -1 431 202 -1 445 648 -1 483 427 -1 522 050 -1 572 403

FINANSIELLA intäkter & kostnader
Internränta 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Utdelning (KFAB; Kommuninvest) 10 000 10 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Externa finansiella intäkter 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100
Externa finansiella kostnader -750 -950 -750 -950 -1 150 -1 350
SUMMA FINANSNETTO 16 350 16 150 10 350 10 150 9 950 9 750

ÅRETS RESULTAT 11 323 15 805 12 506 24 555 31 562 31 237

1 % av skatter och bidrag 11 906 12 183 12 249 12 733 13 215 13 701
2% av skatter och bidrag 23 813 24 367 24 498 25 467 26 430 27 402
Över/underskott budget 1,0% 1,3% 1,0% 1,9% 2,4% 2,3%
Skattesats 21:51 20:91 20:91 20:91 20:91 20:91
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Nämndernas planeringsramar 

 

  

DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Kommunstyrelse 
 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 420 5 490 5 490 5 561 5 633 5 746
 Partistöd 310 403 403 310 310 310
 Övrig politisk verksamhet 2 837 2 874 2 874 2 911 2 949 3 008
 Räddningstjänst 15 505 15 707 15 707 15 911 16 118 16 440
 Totalförsvar och samhällsskydd 399 404 754 764 774 789
 Folkhälsa och hållbar utveckling 576 583 1 383 1 401 1 419 1 447
 Näringsliv och marknadsföring 2 372 2 403 3 103 3 143 3 184 3 248
 Exploatering - verksamhet 6 633 6 719 6 806 6 942
 Konsumentrådgivning och energirådgivning 263 266 266 269 272 277
 Budget & Skuldrådgivning 172 174 174 176 178 182
 Allmän fritid 3 749 3 706 3 709 3 769 3 829 3 916
 Idrotts- & fritidsanläggningar 47 116 47 729 47 729 50 349 51 004 52 024
 Bibliotek 8 848 8 963 8 963 9 080 9 198 9 382
 Allmän Kultur 1 453 1 472 1 472 1 491 1 510 1 540
 Ungdomsverksamhet 3 898 3 949 3 949 4 000 4 052 4 133
 Kulturskola 5 073 5 139 5 139 5 206 5 274 5 379
 Kommunledningskontor 25 095 25 421 25 421 25 751 26 086 26 608
 Innovationskontor 2 500 2 033 2 059 2 100
 Ekonomikontor 11 316 11 463 11 463 11 612 11 763 11 998
 HR-kontor 7 966 7 740 7 740 7 841 7 943 8 102
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 402 3 456 3 456 3 511 3 567 3 624
 Fackliga kostnader 1 695 1 717 1 717 1 739 1 762 1 797
 Lokalförsörjning 2 232 2 261 2 261 2 290 2 320 2 366
 Kommunhus 3 165 3 206 3 206 1 248 1 264 1 283
 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby) 18 626 17 868 17 868 18 100 18 335 18 610
 Förändringsvägledning 1 250 500 0 0 0 0
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -1 149 -1 791 -1 790 -1 790 -1 790 -1 790

Summa Kommunstyrelsen 171 589 171 359 181 590 183 395 185 819 189 461
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DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Samhällsutvecklingsnämnd 
 Nämndkostnader 1 581 1 602 1 602 1 623 1 644 1 677
 Gator, vägar 26 142 26 558 26 629 27 076 27 527 28 210
 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -3 066 -3 158 -3 158 -3 253 -3 351 -3 452
 Parker & Naturvård 6 597 6 739 6 793 6 957 7 122 7 364
 Teknisk planering 2 821 2 858 2 858 2 895 2 933 2 992
 Översiktsplan (planprogram) 1 060 1 074 1 074 1 088 1 102 1 124
 Stadsbyggnad (detaljplaner) 638 646 646 654 663 676
 Miljöutveckling 528 535 535 542 549 560
 Bostadsanpassning 1 906 1 931 1 931 1 956 1 981 2 021
 Exploatering - verksamhet* 4 870 4 933 0 0 0 0
 Utvecklingsprogram Knivsta 2035 2 300 2 300 2 300 2 300 1 000 0
 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0
 Vindkraftverk 0 0 0 0 0 0
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -297 -487 -487 -487 -487 -487

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 45 080 45 531 40 723 41 351 40 683 40 685

DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Valnämnd 0 600 600 0 400 0

DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Överförmyndarverksamhet 1 354 1 372 1 372 1 390 1 408 1 436

DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Kommunrevisionen 890 902 902 914 926 945

DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Socialnämnd
 Nämndkostnader 1 250 1 263 1 263 1 276 1 289 1 314
 Vård och omsorg enligt SoL och HSL
 Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL 45 838 48 407 30 240 33 258 36 262 40 145
 Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL 87 497 88 634 88 634 89 786 90 953 92 135
 Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL 38 528 40 682 38 269 40 833 43 017 45 643
 Förebyggande verksamhet SoL 6 994 7 085 5 085 5 151 5 218 5 286
 Vård och omsorg enligt lss och SFB
 Insatser LSS i ordinärt boende 36 184 38 062 35 062 36 966 38 926 41 210
 Insatser LSS i boende med särkild service 35 341 35 800 38 800 39 304 39 815 39 815
 Färdtjänst/riksfärdtjänst 4 220 4 275 4 275 4 331 4 387 4 472
 Individ och familjeomsorg
 Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd 16 663 16 880 28 880 29 255 29 635 30 210
 Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende 21 934 23 093 35 905 37 535 39 163 40 655
 Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd 9 411 9 533 9 533 9 657 9 783 9 973
 Flyktingmottagande 0 0 0 0 0 0
 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända 3 446 3 491 3 491 3 536 3 582 3 651
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -2 382 -3 422 -3 422 -3 422 -3 422 -3 422

Summa Socialnämnd 304 924 313 783 316 015 327 466 338 608 351 087
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DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Utbildningsnämnd
 Nämndkostnader 1 484 1 503 1 503 1 523 1 543 1 574
 Förskola, barn 1-5 år 177 920 178 046 182 460 184 009 190 266 201 830
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 379 678 391 293 393 258 410 353 424 819 441 774
 Grundsärskola 10 434 11 171 11 177 11 930 12 693 13 559
 Gymnasieskola, internt 8 114 8 627 7 926 8 470 9 021 9 645
 Gymnasieskola, externt 103 055 106 917 109 069 111 566 112 776 114 911
 Gymnasiesärskola 4 289 4 345 4 345 4 401 4 458 4 547
 Vuxenutbildning & SFI 7 963 8 067 9 567 9 691 9 817 10 013
 Måltidsverksamhet 253 256 259 262 267
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -5 440 -7 891 -7 892 -7 892 -7 892 -7 892

Summa Utbildningsnämnd 687 750 702 078 711 669 734 310 757 763 790 228

DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Bygg- och miljönämnd
 Nämndkostnader 1 208 1 224 1 224 1 240 1 256 1 281
 Stadsbyggnad 5 187 5 254 4 254 4 309 4 365 4 452
 Trafikplanering 270 274 274 278 282 288
 Serveringstillstånd 58 59 59 60 61 62
 Miljö- och hälsoskydd 2 520 2 553 2 553 2 586 2 620 2 672
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -98 -118 -118 -118 -118 -118

Summa Bygg- och miljönämnd 9 145 9 246 8 246 8 355 8 466 8 637

Summa kommunbidrag 1 220 732 1 244 871 1 261 117 1 297 181 1 334 073 1 382 479

 Effektiviseringsbeting - summerat -9 366 -13 709 -13 709 -13 709 -13 709 -13 709
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BILAGA 6 Investeringsplan 2022-2025 

       

Kommunstyrelsen 
Utgift 
2022 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Summ
a 

2022-
2025 

Reinvesterin
g 

Befriad 
Ny 

 

Fritid och kultur       
Biblioteket 0 100 0 100 200 R 
Minigolfbanor 0 350 0 0 350 R 

Idrotts- och fritidsanläggningar 300 300 300 300 1 200 R 

Digitalt museum  0 300 0 0 300 N 

Konst, underhåll och inventarier 200 200 200 200 800 B 

Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel 75 0 75 0 150 R 

Kulturskolan, Inventarier och läromedel 0 100 0 100 200 R 

SUMMA Fritid och kultur 575 1 350 575 700 3 200  

       
Gemensam stödverksamhet       
Inventarier 200 200 200 200 800 R 
Programvara e-handel 0 0 750 0 750 N 
Analysstöd (BI) 750 0 0 0 750 N 
Scanningprogramvara 300 0 0 0 300 N 
Webbutveckling  500 500 500 250 1 750 N 
Intranät/virtuell arbetsplats 250 250 250 250 1 000 N 
Ärendehanteringssystem (P360) 200 200 200 200 800 N 
Dokumenthantering  500 500 500 250 1 750 N 
Nämndprocessen 200 0 0 0 200 N 
IT infrastruktur IT-centrum 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 R 
Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) 
Rest IT 

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
R 

Programarbete för nya verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
N 

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, 
lokalansvarig 500 500 500 500 

2 000 
R 

SUMMA Gemensam stödverksamhet 7 400 6 150 6 900 5 650 26 100  
 

      
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 200 200 200 200 800 R 
KS ofördelade investeringsmedel 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000 B 

SUMMA Kommunstyrelsen 
15 

175 
14 

700 
14 

675 
13 

550 58 100  
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Samhällsutvecklingsnämnd       
Gata        
Reinvestering bef. gatunät 5 000 5 000 4 000 4 000 18 000 R 
Belysning 4 000 4 000 2 500 2 500 13 000 R 
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 3 500 3 000 3 000 3 000 12 500 R 
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 0 30 000 0 0 30 000 N 
Cykelinfrastruktur 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 N 
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv. 10 000 0 0 0 10 000 N 
Cykelramper, ny järnvägsbro 20 000 0 0 0 20 000 N 
Park      

 
Friluftsåtgärder Kölängen 0 1 000 0 0 1 000 N 
Renovering bef anläggningar 800 800 800 800 3 200 R 
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 1 000 1 500 1 500 0 4 000 N 
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 200 400 200 400 1 200 R 
Avfall      

 
Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 200 200 200 800 R 
Utöka området ÅVC (asfaltering och flytta stängsel) 800    800 N 

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 48 500 46 900 13 200 11 900 120 500  

       

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd       
Sågen/Centrum 22 000 22 000 16 000 0 60 000 N 
Västra Knivsta 25 000 30 000 25 000 20 000 100 000 N 
Östra Knivsta 2 000 5 500 9 500 0 17 000 N 
Nor 2 500 2 500 0 2 500 7 500 N 
Alsike 31 000 28 000 35 000 30 000 124 000 N 
AR/Brunnby 10 000 6 000 11 000 6 000 33 000 N 
Inköp av mark och fastigheter för exploatering 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 N 

SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn. 96 500 98 000 100 500 62 500 357 500  

       

Bygg- och miljönämnden       
Stadsbyggnad 0 500 0 3 500 4 000 R 

Miljö 0 0 1 000 0 1 000 R 

Digitalisering - innovation 500 500 500 500 2 000 N 

SUMMA Bygg- och miljönämnden 500 1 000 1 500 4 000 7 000  

       

Socialnämnden       
Inventarer 100 100 100 100 400 R 

Digitalisering - innovation 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 N 

SUMMA Socialnämnden 1 100 1 100 1 100 1 100 4 400  
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Utbildningsnämnden       
Alsike skola, Inventarier och läromedel 200 150 150 150 650 R 

Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel 200 200 150 100 650 R 

Genomförande IT-plan, IT-investeringar 100 100 100 100 400 R 

Långhundra förskola, Inventarier & läromedel 70 70 70 70 280 R 

Långhundra skola, Inventarier & läromedel 100 100 100 100 400 R 

Lagga skola, Inventarier & läromedel 100 100 100 100 400 R 

Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 300 200 100 100 700 R 

Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 200 200 200 200 800 R 
Diamanten V:a Ängby fsk, Lagga fsk  Inventarier och 
läromedel 100 100 100 100 

400 
R 

Skutans, Verktygslådan fsk, Inventarier och läromedel 100 100 100 100 400 R 

Gredelby förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 

Högåsskolan, Inventarier och läromedel 150 150 150 150 600 R 

Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel 200 200 300 200 900 R 

Segersta skola, Inventarier och läromedel 250 250 250 250 1 000 R 

Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 

Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 

Tallbacken, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 

Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 

Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 

Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 

Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel 50 50 50 50 200 R 

Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 50 50 50 50 200 R 

SUMMA Utbildningsnämnden 2 695 2 545 2 495 2 345 10 080  

       

SUMMA INVESTERINGSPLAN 
164 
470 

164 
245 

133 
470 

95 
395 

557 
580  

       
 

 

Utgift 
2022 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Summa 
2022-
2025  

Kommunstyrelsen 15 175 14 700 14 675 13 550 58 100  
Samhällsutvecklingsnämnd 48 500 46 900 13 200 11 900 120 500  
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn. 96 500 98 000 100 500 62 500 357 500  
Bygg- och miljönämnden 500 1 000 1 500 4 000 7 000  
Socialnämnden 1 100 1 100 1 100 1 100 4 400  
Utbildningsnämnden 2 695 2 545 2 495 2 345 10 080  
Summa investeringsutgifter 164 470 164 245 133 470 95 395 557 580  
Summa investeringsutgifter exkl exploatering 87 270 85 845 53 070 45 395 271 580  
summa reinvesterinar ( R) 20 770 21 295 18 570 21 245 81 880  
summa nyinvesterinar ( N) 136 500 135 750 107 700 66 950 446 900  
summa investerinar ej påverkan drift ( B) 7 200 7 200 7 200 7 200 28 800  
Historisk genomförandegrad investeringar (ca 50%)  82 235 82 123 66 735 47 698 278 790  
Finansieringgrad (1% överskottsmål och avskrivningar) 152% 154% 192% 205% 479%  
Ökande driftkostnader (schablonregeln 8 %) 10 920 10 860 8 616 5 356 35 752  
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Kommunstyrelsen 

Revidering av verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade verksamhetsplanen för 
kommunstyrelsens verksamheter 2021 

2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar för 2021. Nämnden och styrelsen 
ska upprätta verksamhetsplan för år 2021 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige. 
Kultur och fritid, som är en verksamhet under kommunstyrelsen, har ett Kultur- och 
fritidspolitiskt program som togs fram och beslutat 2019. Ur detta program tas varje år 2-3 
mål som läggs till kommunstyrelsens verksamhetsplan med tillhörande indikatorer. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att anta ett kultur- och fritidspolitiskt program som gäller 
2019-2025. I detta program finns 10 mål som verksamheterna ska arbeta med utspridda på 
perioden. Varje år ska 2-3 av dessa mål med indikatorer läggas till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan specifikt gällande kultur och fritid. Målen rapporteras sedan enligt sedvanlig 
rutin. 
 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Berör endast befintlig budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Bilaga 1 Verksamhetsplan 2021 (kommunstyrelsen) 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

I framtagande av det kultur- och fritidspolitiska programmet som ligger till grund för årets 
verksamhetsplan har särskild hänsyn tagits till barn. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Ja, mål och indikatorer är framtagna med hänsyn till tex enkäterna Liv och Hälsa ung och 
Ung livsstil 
 
 
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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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 

och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 

hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 

beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 

2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för 

koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Styrelsen ska med 

helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Gällande lagstiftning, nationella 

mål och Agenda 2030 ligger som grund för hela verksamheten. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för fritid och 

kultur samt HR , ekonomi-, kommunledningskontoret och innovationskontoret. Är även 

verksamhetsnämnd för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits 

åt någon annan nämnd. 
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Verksamhetsförutsättningar 
  

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Sveriges ekonomi är en liten och omvärldsberoende ekonomi. Pandemin har påverkat den 

ekonomiska utvecklingen globalt och stor osäkerhet råder. Trenden under 2020 är svagare 

skattetillväxt eftersom sysselsättningen sjunker. SKR gör bedömningen att skattetillväxten växer 

från 2022, de aviserade tillfälliga statsbidragen under 2021-2022 kompenserar till stor del för 

den minske skattetillväxten. En annan förutsättning är demografin, andelen äldre i befolkningen 

ökar kraftigt kommande år, men även andelen yngre. 

I Knivsta kommun är ekonomin en viktig fråga, skattesatsen ska enligt planen sänkas med 

ytterligare 60 öre. För att det ska vara möjligt drivs ett förändringsarbete för att öka 

produktiviteten, nyttja ny teknik etc för att möta framtidens utmaningar. 

Förändrings och effektiviseringsbeting 

Kommunfullmäktige har i mål- och budgethandlingen beslutat att Agenda 2030s 17 delmål ska 

ligga till grund för ett långsiktigt arbete med en omställning till ett hållbart samhälle. Alla 

nämnder och verksamheter är delaktiga i detta arbete som omfattar de tre aspekterna ekonomisk, 

social och ekologisk hållbarhet. 

Kommunstyrelsens eget effektiviseringsbeting för 2021 är 1 149 tkr. Vidare är uppräkningen 

svagare än den beräknade kostnadsutvecklingen vilket även det innebär ett indirekt 

effektiviseringsbeting. 

Förvaltningen har i uppdrag att genomföra ett genomgripande förändringsarbete för att uppnå 

betinget. Det innebär bl.a. att se över och förenkla processer, förenkla administrativa processer, 

införa nya arbetssätt och ny teknik som frigör tid, kompetens och resurser för att säkerställa en 

långsiktigt god kvalitet och en effektiv förvaltning. Även att tänka i delningsekonomiska termer 

mellan förvaltningskontoren och med andra kommuner ska finnas med för att dela på 

utvecklingsarbete, kompetens och resurser. 

Inom Kommunledningskontoret drivs stora förändringsarbeten genom arbetet med Smartare 

vardag, som innebär verksamhetsutveckling och digitalisering av befintliga processer, samt 

arbetet med Smartare KLK, för innovation och att hitta helt nya vis att driva arbetet på. 

Utvecklingen intensifieras genom exempelvis projekt som robotisering och införande av AI där 

Kontaktcenter är först ut och under 2021 inför en Chatbot. 

Kontoren arbetar även för en ökad samverkan och ett ökat samarbete både internt och inom 

länet. Genom C-tillsammans har analys av samarbete inom exempelvis digitalisering, innovation, 

upphandling, kommunikation och Kontaktcenter påbörjats. 

För att ytterligare förstärka arbetet startas ett Innovationskontor med målet att etablera en 

innovationskultur inom kommunen. 

HR-kontoret stödjer chefer i deras förändringsarbete i att nå förväntade resultat i förhållande till 

fastställd bemanning. Detta sker dels genom att tillhandahålla processer och stödsystem som 

underlättar för chefer i arbetsvardagen och dels bidra med arbetsrättslig kompetens och 

coachingstöd där så krävs. 

Ekonomikontorets påverkas precis som alla andra verksamheter av kommunens expansion och 
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ökad folkmängd. Under 2021 väntas antalet verksamheter och användare öka marginellt, men 

likväl kommer det ha en påverkan och innebär att ekonomikontoret kommer behöva prioritera 

uppgifter men även utveckla befintliga processer för möta ett växande behov. 

Verksamhetsförutsättningarna ur ett ekonomiskt perspektiv innebär ett år med en fortsatt stram 

budget med förväntningar och ytterligare kostnadseffektiviseringar. Återhållsamhet med 

konsultkostnader, utvärdering av inköp av tjänster, externa utbildningsinsatser kommer behöva 

prioriteras. Uppräkningen av budget är cirka 1 procent inklusive effektiviseringsbeting. 

Kultur- och fritidskontoret arbetar ständigt med att på olika sätt effektivisera genom att fortsätta 

att öka samarbeten både inom och utanför kontoret. Genom att t.ex. den nya biblioteksväggen 

som finns på CIK och Ungdomsappen drivs utvecklingen framåt för att genom digitala verktyg 

nå nya grupper och öka tillgängligheten. Pandemin har också på olika sätt drivit 

utvecklingsfrågorna framåt där utmaningen består bland annat  i att göra investeringar som ger 

utfall senare under planperioden. Med nya anläggningar att drifta krävs nya sätt att arbeta för att 

kunna klara serviceuppdraget till kommunens invånare och omvärlden. Att trimma in 

anläggningarna för att de ska användas optimalt blir därför viktigt. 

  

Befolkningsökning 

Förutom den demografiska utmaningen har Knivsta kommun även en hög befolkningstillväxt. 

Den senaste officiella folkmängden för Knivsta kommun är 19 127 personer (31 augusti 2020), 

det är ökning med 292 invånare sedan årsskiftet (1,6%). Befolkningstillväxten beräknas till 

ca 400 nya invånare per år kommande 5 år. 

En ökad befolkning och en förändrad demografi kommer påverka kommunen och ställer krav på 

en god planering av kommunal service kommande år. Generellt påverkas alla kommunstyrelsens 

verksamheter av befolkningstillväxten. 

Inom Kommunledningskontoret är enheten för säkerhet och beredskap klart påverkade av 

kommunens tillväxt, men mest påverkade av de ökade kraven från centralt håll som MSB och 

Länsstyrelsen. 

På Kultur och Fritid är den demografiska utvecklingen tydlig vad gäller antal barn och unga som 

finns i verksamheterna. Den grupp som kanske inte är lika tydlig är unga vuxna och där 

kommunen står inför en utmaning att möta dem. Under pandemin har också den ökande gruppen 

äldre som finns i kommunen blivit tydligare i fråga om behov av kultur- och fritidsupplevelser. 

En ökande befolkning ökar även förutsättningar i att locka nya medarbetare. Med ett 

arbetsgivarvarumärke som stämmer överens med vad vi står för och vad vi önskar 

vidareutveckla, blir vi tydliga och förhoppningsvis även attraktiva som arbetsgivare. 
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Kommunfullmäktiges mål 
Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 

styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 

utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Nettokostnad 
egentlig 
verksamhet, 
kr/inv 

61 534,64    60 000 

Låneskuld per 
invånare 

94 645    83 000 

Årets resultat 
som andel av 
skatt & generella 
statsbidrag 
kommunkoncern, 
(%) 

4,16%    2,6% 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Nettokostnadsavvikelse 
totalt (exkl. LSS), andel 
(%) 

10,23%    7% 

Självfinansieringsgrad 
för kommunens 
investeringar, andel 
(%) 

134,71%    80% 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 

tillvara 

 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

81% 81,9%   81% 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

81% 81,4%   81% 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

6,9    6 

Bo och trivas 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 10. Minskad ojämnlikhet  

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 

åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) -
 Totalt, NKI 

70,49    70 

Andelen unga 
som anser att de 
har mycket stora 
eller stora 
möjligheter att 
föra fram åsikter 
till de som 
bestämmer i 
kommunen 

19,6 % 19,6 % 14 25 25 % 

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid 
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Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Andelen unga 
som känner sig 
trygga på 
ungdomens hus, 
fritidsgård eller 
liknande 

88,2 % 88,2 % 78 96 90 % 

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Ohälsotal, dagar 16,61    16 

Andel elever i åk 
9 som skattar 
sin hälsa som 
bra 

66 % 66 % 60 74 70 % 

Andelen elever i 
åk 9 som aldrig 
brukat narkotika 

93,8 % 93,8 % 92 97 95 % 

Värna 

Agenda 2030 

 2. Ingen hunger 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald  

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

optimeras. 

 

 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Färdigställda 
bostäder i 
flerfamiljshus 
under året, 
antal/1000 inv 

0    12 

Färdigställda 
bostäder i 

1,22%    2,5% 
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Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

småhus under 
året, antal/1000 
inv 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

 

 

 

 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, andel (%) 

25%    25% 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

26,47% 13,33%   48% 
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Nämndens egna mål 
De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en 

global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt 

samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans 

måluppfyllelse, både på kort och lång sikt. 

Drogfria mötesplatser i Knivsta kommun ska vara barn och ungas förstahandsval 

att vistas i på sin fritid. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 5. Jämställdhet 

 10. Minskad ojämnlikhet  

 11. Hållbara städer och samhällen 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Fler användare 
av appen Ung i 
Knivsta 

 800   1 000 

Andelen 
ungdomar som 
svarar Ja på 
frågan: Är du 
med i någon 
förening, klubb, 
sällskap eller 
organisation? 

50    60 

Andel besökare i 
målgruppen på 
evenemang 
riktade till barn 
och unga i 
Knivsta kommun 

    60 % 

Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter i Knivsta kommun 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Antal aktiviteter 
med en majoritet 
deltagande av 
flickor respektive 

    50 
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Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

pojkar 

Antal bokningar 
gjorda på 
skollov som inte 
är ordinarie 
verksamhet. 

    40 

Andel belagda 
timmar på 
Centrum för 
idrott och kultur. 

    80 % 

Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av flickor respektive pojkar. 

Innebär att aktiviteterna ska vara så jämt fördelade på antalet deltagande flickor och pojkar som möjligt. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för en 
långsiktig ekonomi i balans 

Kommunens kostnadsnivå ska 
minska med 20 miljoner kronor i 
fasta priser och volym under 
mandatperioden (2019-2022).  – 
utöver effektiviseringsbetinget och 
uppräkning. 

Kommunstyrelsen  

Förändringsarbete – att med 
avstamp i Agenda 2030 intensifiera 
arbetet för att utveckla nya effektiv 
arbetssätt, metoder och partnerskap 
samt en ändamålsenlig, 
behovsanpassad och 
kostnadseffektiv 
kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 
grunden för styr- och 
ledningsprocesserna i 
kommunkoncernens verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en 
effektiv och kostnadsanpassad 
organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande 
av nya metoder och tekniker. 
 
Syftet är att kunna fortsätta leverera 
god välfärd på ett hållbart sätt till fler 
invånare i Knivsta till en lägre 
kostnad. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
lägre lokalkostnader om 10 miljoner 
kronor i fasta priser och volym 
under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimera fossila drivmedel och 
plastanvändning i 
kommunkoncernens verksamheter 
med särskilt fokus på en giftfri 
förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – med krav på 
hållbar konsumtion och handel 
inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska 
produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

Förvaltningen ska utveckla 
möjligheterna för den idéburna 
sektorn att utgöra en viktig aktör 
inom Knivsta kommun 

Syftet med ett idéburet offentligt 
partnerskap ska vara att uppnå ett 
eller flera allmännyttiga mål. Detta 
kan omfatta en mängd olika sorters 
verksamheter som syftar till att lösa 
samhällsutmaningar av olika slag. 

Kommunstyrelsen  
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Nämndens uppdrag till kontoren 
Uppdrag Målbild Kontor 

Mål och indikatorer på 
kommunstyrelsenivå 

Under 2021 ska kontoren inom 
Kommunstyrelsens verksamheter ta 
fram egna mål och indikatorer så att 
förändringsarbetet i enlighet med 
Agenda 2030 kan följas och 
utvärderas. 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till 
kontoret att utveckla möjligheterna 
för den idéburna sektorn att utgöra 
en viktig aktör inom Knivsta 
kommun. 

Syftet med ett idéburet offentligt 
partnerskap 
ska vara att uppnå ett eller flera 
allmännyttiga mål. Detta kan 
omfatta 
en mängd olika sorters 
verksamheter 
som syftar till att lösa 
samhällsutmaningar 
av olika slag. 

Kommunledningskontoret 
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunstyrelsens har tilldelats medel för verksamhetsåret 2021 i den av kommunfullmäktige 

antagna Mål och budget 2021 (MoB).  Budgetram för kommunstyrelsen uppgår till 171 589 tkr 

för verksamhetsåret 2021, vilket är en ökning jämfört med 2020 års budgetram med 1 802 tkr 

(1,1%). 

För budgetår 2021 har måltidsverksamheten flyttats till Utbildningsnämnden, verksamheten är 

till största delen finansierad av interna intäkter, ett mindre kommunbidrag har överförts till 

Utbildningsverksamheten. Från 1 januari bildas innovationskontoret. 

Fritid och kulturverksamhetens tillskott för fotbollsplaner har i betydande delar tagits bort 

eftersom nya fotbollsfältet i Kölängen skjutits på framtiden. 

Kultur och fritid har fått en förstärkning med 345 tkr för 2021 och 293 tkr efterföljande år för att 

kunna inrätta en fritidsbank. 

Under 2021 förväntas inkomstbortfallet på anläggningar fortsätta p.g.a. pandemin. 

Verksamheterna Kommunhuset har erhållit en minskad budgetram med 938 tkr som är en effekt 

av omförhandlade avtal. För 2021 tillkommer innovationskontoret, medel har omfördelats från  

IT-nämnden avseende de medel som tillförts för övertagande av it-drift till egen regi, 

övertagandet bedöms skjutas på framtiden. Förändringsvägledningsmedel omfördelas även de till 

innovationskontoret. 

Kommunstyrelsens är tilldelade effektiviseringsbeting för 2021 på 1 149 tkr. 

Effektiviseringsbetinget är fördelat på flertalet av styrelsens verksamheter. 

Styrelsens verksamheter har erhållit en generell indexuppräkning på 0-1,5 %, vilket innebär ett 

effektiviseringskrav i förhållande till Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräknande 

kostnadstryck på 1,7 procent för året 2021. 

Innovationskontoret 

1 januari 2021 bildas Innovationskontoret i syfte att stötta organisationens innovationsarbete. 

Kontoret ska primärt fokusera på att stärka organisationens innovationskultur samt arbeta med 

att implementera och förvalta ett ledningssystem för innovationsarbete. Intentionen är att 

kontoret inte ska generera några ökade kostnader utan finansieras under 2021 primärt med 

omfördelning av befintliga medel. 
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Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter KF-budget 2020 KF-budget 2021 
Nämnd-budget 

2021 

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 438 5 420 5 420 

 Partistöd 310 310 310 

 Övrig politisk verksamhet 2 795 2 837 2 837 

 Räddningstjänst 15 276 15 505 15 505 

 Totalförsvar och samhällsskydd 393 399 399 

 Folkhälsa och hållbar utveckling 567 576 451 

 Näringsliv och marknadsföring 2 337 2 372 2 322 

 Konsumentrådgivning och energirådgivning 259 263 263 

 Budget & Skuldrådgivning 169 172 172 

 Allmän fritid  3 759 3 749 3 714 

 Idrotts- & fritidsanläggningar 46 054 47 116 46 640 

 Bibliotek  8 722 8 848 8 764 

 Allmän Kultur 1 481 1 453 1 439 

 Ungdomsverksamhet 3 845 3 898 3 861 

 Kulturskola 5 003 5 073 5 025 

 Kommunledningskontor 26 776 25 095 24 986 

 Ekonomikontor 9 965 11 316 11 220 

Innovationskontoret 0 0 2 250 

 HR-kontor 5 848 7 966 7 908 

 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 764 3 402 3 402 

 Fackliga kostnader 1 670 1 695 1 678 

 Lokalförsörjning 2 199 2 232 2 232 

 Kommunhus 4 103 3 165 3 165 

 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp 
& Heby) 17 626 18 626 17 626 

 Förändringsvägledning 2 000 1 250 0 

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

Summa Kommunstyrelsen  169 787 171 589 171 589 
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Volymer och nyckeltal 
ta bort stycket till KS 
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Investeringar 
  

Kommunstyrelsen är beviljade en investeringsram på 16 750 tkr varav 7 000 tkr avser 

kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. Kultur och fritidsverksamheter utgör 800 tkr, 

gemensam stödverksamhet 8 950 tkr. Den enskilt största investering är inköp av device (datorer 

etc) för kommunens alla verksamheter. Verksamheten betalar en internhyra för device. 

Från verksamhetsåret 2021 är måltidsverksamheten en del av utbildningsnämnden, det påverkar 

investeringsplanen i mycket liten grad (200 tkr). 

Investering KF investeringsram 2021 

Fritid och kultur  

Bibliotek, inventarier 100 

Idrotts- och fritidsanläggningar 300 

Konst, underhåll och inventarier 200 

Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel 100 

Kulturskolan, Inventarier och läromedel 100 

Summa Fritid och kultur 800 

  

Gemensam stödverksamhet  

Inventarier 200 

Webbutveckling  1 000 

Intranät/virtuell arbetsplats 250 

Ärendehanteringssystem (P360) 200 

Dokumenthantering  500 

Arkiv och E-arkiv 300 

IT infrastruktur IT-centrum 1 000 

Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) Rest IT 4 000 

Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig 1 000 

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig 500 

Summa Gemensam stödverksamhet 8 950 

  

KS ofördelade investeringsmedel 7 000 

Summa Kommunstyrelsen 16 750 
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Handläggare 
Elin Yilmaz 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-15 

Diarienummer 
KS-2021/43 

   
 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020 
 
Förslag till beslut 

 
1. Kommunstyrelsen tar emot uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens 

verksamheter för år 2020.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av intern kontrollplanen för 2020 visar att samtliga kontrollområden som 
planerats har genomförts , vissa med avvikelser. Bifogad rapport redogör kortfattat 
kontrollområden med resultat. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i sin interna kontrollplan för 2020 tagit beslut om vilka uppföljningar 
och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Lena Larsson Åsa Franzén Dan-Erik Petterson Marie Sohlberg 
Fritid- och kulturchef Kanslichef Ekonomichef Personalchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2020 syftar till att visa på hur 
förvaltningen under året har arbetat med beslutade kontrollområden. Den interna kontrollen 
avseende kvalitet syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, säkerhet, 
efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet om att 
godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen bedöms dock inte påverka barn på ett 
direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande system och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

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

Kommunstyrelsen 
2020 
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1 Inledning 

En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. Den interna 
kontrollen styrs av Knivsta kommuns reglemente för intern kontroll. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska årligen följas upp och analyseras och 
den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 
Detta innebär att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. 
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2 Uppföljning kontrollområden

2.1 Kommunövergripande uppföljningar

2.1.1 Ekonomisk förvaltning

2.1.1.1 Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

Vad kan gå fel?

Risk för att offentliga medel ej hanteras korrekt.

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll

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

Förvaltningsekonom och
redovisningsekonom

Via stickprov

Ej avvikelse

Att instruktionen för attest efter levs, att momsregler efter levs korrekt, att r iktlinjer för
resor i tjänsten är kommunicerade och efter levs samt att kundfakturor är rätt
konterade.

Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen.
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej
tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i
ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna. Hanteringen av
kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För kommunstyrelsens verksamheter
där kultur och fritid redovisas som en egen post så återfanns inga avvikelser vid granskningen.
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2.1.2 Upphandling och inköp

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

Vad kan gå fel?

Risk att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kommunen
tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende (mot allmänheten).

Risk att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar
förtroende (i sina relationer med leverantörer)

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll

Kontroll av avtalstrohet och
efterlevnad av kommunens
riktlinjer.

Upphandlingssamordnare

Stickprov av inkomna fakturor i
ekonomisystemet och sedan
analys av genomförda stickprov.

A)Kontroll av avtalstrohet genom
andel inköp som görs där det finns
ett avtalsförhållande vid
inköpstillfället.

B) Kontroll av att köp utan avtal
genomförs i enlighet med gällande
lagstiftning och kommunens
styrdokument.

Avvikelse

Kontroll av avtalstrohet och efter levnad av kommunens r iktlinjer .

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

Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen.
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej
tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i
ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna. Hanteringen av
kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För kommunstyrelsens
verksamheter där kultur och fritid redovisas som en egen post så återfanns inga avvikelser vid
granskningen.
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2.1.3 Bisysslor

2.1.3.1 Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun.

Vad kan gå fel?

Konkurrerande verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda ti ll förtroendeskada
och i förlängningen till uteblivna intäkter.

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll

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

HR-kontoret

Enkät till chefer

Ej avvikelse

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

En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller
bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för
huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk
ersättning. Enkäten för Kommunstyrelsens verksamheter visar att cheferna på
Kommunstyrelsens verksamheter har kännedom om bestämmelserna för bisyssla. Chefens
kännedom, behöver inte inkludera att bestämmelserna är lika tydliga för medarbetarna och där
är den information som publiceras på intranätet viktig tillsammans med dialog mellan chef
och medarbetare. Det är viktigt för kontinuitet och informationsöverföring att uppgifter om
bisyssla dokumenteras och registreras.

2.1.4 Anmälan av delegationsbeslut

2.1.4.1 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning.

Vad kan gå fel?

Att beslut inte fattas av utsedd delegat och därmed inte är giltigt.

Att delegationsbeslut inte har anmälts till nämnd inom skälig tid.

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll

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

Administrativ service

Tre gånger per år genomförs
stickprov från diariet. Stickproven
ska gälla ärendetyper där det finns
beslut som fattas på delegation.
De valda besluten jämförs mot
delegationslistor.

Ej avvikelse

Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna delegationslistor
under utvald per iod.

Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37.
Beslut kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat
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till annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet.För
kommunstyrelsen granskades sex stycken stickprov för maj, fyra stycken i juli och 5 stycken
för augusti/september. Vid de två första stickprovstillfällena var det ett beslut som inte
anmälts och minst ett beslut som saknade hänvisning, vilket är en avvikelse.
Hanteringen av beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning bedöms fungera
tillfredsställande trots avvikelser. Delegater som missat att anmäla ärenden har blivit
informerade

2.1.5 Arbetsmiljö

2.1.5.1 Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i
kommunens verksamheter.

Vad kan gå fel?

En icke välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, högre sjukfrånvaro samt
personalomsättning

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll

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

HR-kontoret

Genomgång av statistiken kring
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
personalomsättning samt huruvida
analyser är genomförda på
enhetsnivå.

Avvikelse

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

Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. Knivsta
kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Generellt
har sjukfrånvaron varit relativt låg vid Kommunstyrelsens verksamheter under första halvåret
av 2020. Verksamheternas medelvärde för sjukfrånvaron var 5,4 % och understiger därmed
kommunens övergripande mål om en sjukfrånvaro under 6 %. Tre enheter ligger över
målvärdet. I jämförelse med resten av kommunen har verksamheterna dock haft en relativt
hög personalomsättning på 12,6 %, då Knivsta kommun totalt hade en personalomsättning på
7,6 % under samma period. Samtliga enheter har gjort MedarbetarPulsen under 2019,
uppgifter finns att flertalet enheter har arbetat med en handlingsplan kopplad till
MedarbetarPulsen. Uppgifterna är inte registrerade i systemet korrekt för alla enheter och
därför kan ingen siffra redovisas. Precis som för kommunen som helhet finns få rapporter i
KIA för Kommunstyrelsens verksamheter under första halvåret 2020. Vid de flesta enheter
inom Kommunstyrelsens verksamheter har ingen KIA registrerats under denna period. Detta
kan innebära att kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för när och hur KIA ska
användas.
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2.1.6 Implementering av gemensam IT-nämnd

2.1.6.1 Att en otillräcklig implementering av den nya IT-nämnden leder till
brister i kommunens egen leverans av IT.

Vad kan gå fel?

Otydlig ansvarsfördelning.
Brist på resurser.
Kommunikationsutmaningar.
Merkostnader.
Dubbelarbete.
Brister i kvaliteten vid leverans av verksamhet.
Förskjutningar av digitaliseringsprojekt.
Ineffektiv arbetssituation och missnöje hos medarbetarna (pga att teknik inte fungerar eller
inte levereras i tid)

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll

Följa upp huruvida inrättandet av
en gemensam IT-nämnd
åstadkommit en effektivare IT-
verksamhet för Knivsta kommun.
Att gemensamma processer lett till
en minskad sårbarhet i systemen
samt om en gemensam IT-nämnd
säkerställt att kommunen är bättre
rustade för kommande
förändringar och för utveckling av
verksamheten.

Verksamhetscontroller och
verksamhetsutvecklare

Dokumentstudier och intervjuer.

Avvikelse

Följa upp huruvida inrättandet av en gemensam IT-nämnd åstadkommit en effektivare
IT-verksamhet för Knivsta kommun. Att gemensamma processer lett till en minskad
sårbarhet i systemen samt om en gemensam IT-nämnd säkerställt att kommunen är
bättre rustade för kommande förändr ingar och för utveckling av verksamheten.

Den samlade bedömningen är att stora steg har tagits då fem kommuner gått ihop i en
gemensam it-nämnd från och med januari 2019.

Den gemensamma nämnden är fortfarande ny, och arbete kvarstår med att utvärdera och
utveckla nuvarande organisation, rutiner och processer. För Knivstas del framgår att viktiga
framgångsfaktorer för det fortsatt arbetet är framtagande av en it-strategi. Samt en tydligare
och utvecklad styr-och ledningsprocess (styrmodell) för IT-organisationen som innebär en
kvalitetssäkrad process för it-frågor mellan kommunen och it-förvaltningen. Av utredningen
framgår också att det finns brister i organisation och resurstillgång i it-förvaltningen så som
avsaknad av en stab som avlastar ledningsfunktionen i att utveckla gemensamma processer
och rutiner. Detta gör att digitaliseringsarbetet haltar i Knivsta då it-förvaltningen inte i
tillräcklig utsträckning kan möta upp i den omfattning som krävs.
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2.1.7 Omvärldsfaktorer

2.1.7.1 Att Knivsta kommuns utveckling och tillväxt utmanas av snabbt
ändrade omvärldsfaktorer.

Vad kan gå fel?

Att kommunen saknar beredskap för de förändringar som sker i omvärlden, för att sedan
hantera hur de påverkar närvärlden och
den egna organisationen.

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll

Frågeställningar i en kvalitativ
uppföljning: Finns det en
beredskap för att hantera
omvärldsfaktorer? Är kommunens
styrningen utformad för att möta
förändringar i omvärlden? Hur ser
nämndernas arbete ut kring
ekonomisk planering och
tillväxttakt? Har kommunen någon
specifik modell för att arbeta med
omställningar?

Verksamhetscontroller och
förvaltningsekonom

Dokumentstudier och intervjuer

Ej avvikelse

Frågeställningar i en kvalitativ uppföljning: Finns det en beredskap för att hantera
omvär ldsfaktorer? Är kommunens styrningen utformad för att möta förändr ingar i
omvär lden? Hur ser nämndernas arbete ut kr ing ekonomisk planer ing och tillväxttakt?
Har kommunen någon specifik modell för att arbeta med omställningar?

Utredningen visar på att det finns ett omfattande arbete med omvärldsanalys i kommunen och
att cheferna uppfattar att arbetet är viktigt och prioriterat.. Dokumentstudien visar att
etablerade metoder finns, Framtid Knivsta samt inom arbetet med
verksamhetsplanering/uppföljning. Däremot saknas en gemensam bild av i vilka former
arbetet ska bedrivas, hur det leds och initieras utifrån svaren i enkäten. En del av slutsatsen
visar också att ett stöd och avlastning för cheferna saknas, då svaren i enkäten återkommer till
den höga belastning arbetet inneburit. Bedömningen är vidare att arbete med
omvärldsbevakning inte är tillräckligt förankrat i nuvarande styrmodell. I syfte att förbättra
handlingsberedskap och ge en grund för verksamhetsstyrning bör detta ses över .
Målsättningen bör vara att arbeta proaktivt, hellre än reaktivt. Goda exempel finns via SKR
som tagit fram ett material för systematiskt omvärldsarbete och presenterar hur några
kommuner framgångsrikt bedriver ett sådant arbete
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Tjänsteskrivelse 
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Diarienummer 
KS-2021/57 

   
 

Kommunstyrelsen 

Tjänsteutlåtande 2021-01-18 – Revidering av riktlinjer för mobila 
enheter och e-post i Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslaget på revidering av riktlinjer för mobila enheter och e-post i 

Knivsta kommun. 
2. Kommunstyrelsen överlämnar beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Befintliga Riktlinjer för mobila enheter antogs 2016 med giltighetstid till och med 2020. Ett 
förslag på reviderade riktlinjer har arbetats fram för att främja en säker användning av mobila 
enheter, telefoni, e-post och andra digitala verktyg inom Knivsta kommun. I förslaget har 
riktlinjerna uppdaterats för att vara aktuella i tiden samt kompletterats med riktlinjer för e-post 
för ett tydligare stöd i arbetet. Digitala verktyg för video- och röstkommunikation samt 
chattmeddelanden är ett tillägg till e-postplattformen. Kommunikation genom dessa digitala 
verktyg är inkluderade i förslaget på reviderade riktlinjer.  
 
För att vinna och bibehålla förtroende och respekt för Knivsta kommun och dess 
verksamheter är det nödvändigt med god etik och gott omdöme i användningen av mobila 
enheter. För att främja en etisk och korrekt användning har de reviderade riktlinjerna också 
kompletterats med etiska riktlinjer. 
 

Bakgrund 
I det dagliga arbetet inom kommunen används flera olika mobila enheter för att utföra 
arbetsuppgifter genom e-post, telefoni, surf och andra digitala verktyg. Detta ställer krav på 
hur mobila enheter och e-post används. Användningen av mobila enheter ska följa lagar och 
författningar och ska ske på ett etiskt och korrekt sätt. Skatteverkets ställningstagande om 
förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift innebär att 
arbetsgivare bör reglera vad som gäller avseende privat bruk av mobila enheter 
tillhandahållna av arbetsgivaren. Med mobila enheter avses bärbara datorer, mobiltelefoner, 
surfplattor, läsplattor eller liknande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Förslag på riktlinjer för mobila enheter och e-post i Knivsta kommun, KS-2021/57 
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Akten 
Kommunfullmäktige 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet bedöms inte påverka barn då ärendet berör kommunens hantering av mobila 
enheter för medarbetare och förtroendevalda. 
 
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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1. INLEDNING 
Mobila enheter används i det dagliga arbetet och en stor mängd e-post skickas och tas emot i 

kommunen. En kommun är en myndighet och måste hantera mobila enheter och e-post utifrån 

de lagar och förordningar som finns. Därför är det viktigt att regler följs och att du tar ditt 

ansvar för hur du använder dina mobila enheter. Användningen ska följa lagar och ske på ett 

etiskt och korrekt sätt. 
 

1.2 Syfte  
Syftet med riktlinjerna är att utgöra ett stöd för samtliga verksamheter inom Knivsta kommun 

för en säker användning av mobila enheter, telefoni, e-post och andra digitala verktyg. 

 

1.3 Omfattning 
Riktlinjerna gäller samtliga medarbetare och förtroendevalda i Knivsta kommun. Mobila 

enheter avser bärbara datorer, mobiltelefoner, surfplattor, läsplattor och liknande. Vi använder 

mobila enheter för att utföra arbetsuppgifter genom e-post, telefoni, surf och andra digitala 

verktyg. Digitala verktyg för video- och röstkommunikation samt chattmeddelanden är ett 

tillägg till e-postplattformen. Kommunikation genom dessa digitala verktyg är inkluderade i 

dessa riktlinjer.  
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2. ANSVAR 
Du som medarbetare eller förtroendevalda ansvarar själv för dina mobila enheter. De mobila 

enheterna ska hanteras aktsamt och förvaras på ett säkert sätt. Vid förlust eller skada ersätter 

arbetsgivaren den mobila enheten.  

 

Då en ny mobil enhet kvitteras ut ska riktlinjerna läsas igenom och undertecknas av den som 

tar emot den mobila enheten. Sidan med underskriften skiljs åt från övriga dokumentet och 

lämnas till närmaste chef som ansvarar för att undertecknad sida läggs i personakten. 

Förtroendevald lämnar den undertecknade sidan till den nämndsekreterare som ansvarar för 

den nämnd i vilken den förtroendevalda har sitt huvuduppdrag, alternativt till 

huvudregistrator. 

 

Förlust av mobila enheter anmäls till IT-support och till polisen. Ny mobil enhet ska alltid 

beställas av närmaste chef. Du som är förtroendevald vänder dig till den nämndsekreterare 

som ansvarar för den nämnd i vilken du har ditt huvuduppdrag, för beställning av ny enhet. 

 
3. NÄR TJÄNST ELLER UPPDRAG AVSLUTAS 
När en anställning eller ett förtroendeuppdrag upphör återlämnas samtliga mobila enheter till 

närmaste chef. Du som förtroendevald lämnar enheten till den nämndsekreterare som ansvarar 

för den nämnd i vilken du har ditt huvuduppdrag eller till kommunsekreteraren för dig som 

inte hör till en nämnd.  

 

3.1 Tjänstledighet 
Vid längre tjänstledighet lämnar du dina mobila enheter till närmaste chef. I undantagsfall kan 

du som är tjänstledig behålla de mobila enheterna under tjänstledigheten. Detta gäller i de fall 

där arbetsgivaren kräver att du som är tjänstledig ska utföra vissa arbetsuppgifter under din 

tjänstledighet. 

 

Om du ska vara tjänstledig under en längre tid är det viktigt att du eller din chef pausar ditt 

abonnemang för mobiltelefoni. 

 

4. SÄKERHET 
Mobila enheter ska skyddas med ett säkert lösenord, säker ansiktsigenkänning eller säker 

fingeravtrycksavläsning så att de är låsta när de inte används. Lås datorn eller telefonen om du 

lämnar dem tillfälligt. Återanvänd aldrig lösenord i flera tjänster. 

 

Det är inte tillåtet att manipulera den mobila enhetens grundfunktionalitet, det vill säga sådana 

funktioner som produkten har vid utlämnandet från IT-centrum. Installera 

säkerhetsuppdateringar så snart det är möjligt. Stäng av datorn vid arbetsdagens slut, 

uppdateringar sker i allmänhet i avstängningsfasen och stör då inte ditt arbete. 
 

Vid så kallad nätfiske (phishing) luras mottagaren att klicka på en länk som leder till en sida 

där man ombeds fylla i koder, lösenord eller bankkonton. Var observant på detta och fyll 

aldrig i sådana uppgifter. Seriösa myndigheter, företag och andra organisationer ber aldrig om 

uppgifter på detta sätt.  

 

Om du misstänker att du fått in skadlig programvara eller utsatts för nätfiskeförsök via e-

postsystemet ska du snarast meddela detta till IT-support. Skicka inte och vidarebefordra inte 

kedjebrev av någon sort.  
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Enheter som innehåller viktig, känslig eller kritisk verksamhetsinformation får inte lämnas 

utan uppsikt på offentliga platser, i mötesrum och på andra oskyddade områden. 

 

5. PRIVAT ANVÄNDNING AV MOBILA ENHETER 
Du är aldrig inloggad som privatperson, utan ska i alla situationer betrakta dig som en 

representant för kommunen när du använder kommunens mobila enheter. Du får inte använda 

privata epostkonton för att utföra dina uppgifter som anställd i kommunen. Likaså får du inte 

använda kommunens e-post privat.  

 

I Knivsta kommun har alla mobiltelefoner ett abonnemang med fast avgift. Det är tillåtet att 

använda sin tjänstemobil för att ringa nödvändiga privata samtal eller skicka nödvändiga 

privata mobilmeddelanden (SMS och MMS) inom Sverige under arbetstid. Detsamma gäller 

privat surf under arbetstid om det är nödvändigt. Omfattningen ska vara inom rimliga gränser 

och inte gå ut över arbetsuppgifterna. 

 

Vid tjänsteresor är det tillåtet att använda sin tjänstemobil under hela vistelsen för att ringa 

privata samtal då det anses vara en ofrånkomlig biförmån. För dig som har ett krav på dig att 

vara tillgängliga efter ordinarie arbetstid anses samtal och mobilmeddelanden för privat bruk 

på tjänstemobilen vara en ofrånkomlig biförmån och är därför tillåtet.  

 

Om riktlinjerna för privat bruk av mobila enheter inte följs kan man bli föremål för 

förmånsbeskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229, IL). 

 

6. TILLGÄNGLIGHET 
Knivsta kommun strävar efter att det finns en väg in för kontakt med kommunen och att den 

som ringer bara ska behöva ringa ett samtal för att uträtta sitt ärende. Om du är nyanställd i 

Knivsta kommun är det viktigt att Kontaktcenter får information om att du börjat din tjänst 

och vilket telefonnummer du har, ansvarig chef ansvarar för att detta meddelas Kontaktcenter 

omedelbart efter påbörjad tjänst. Om du är förtroendevald i Knivsta kommun hänvisas 

inkommande frågor till dig via kommunledningskontorets administrativa enhet.  

 
6.1 Om du inte är anträffbar 
Om en extern part söker dig via telefon eller e-post och du inte är anträffbar, ska du 

återkomma inom två arbetsdagar i enlighet med Knivsta kommuns kommunikationspolicy. 

Detta gäller om den som sökt dig meddelat att han eller hon vill att du återkommer.  

 
När du inte är anträffbar ska telefonen hänvisas via en applikation i mobiltelefonen.  

 

Om du under en längre period inte har möjlighet att kontrollera din e-post ska du sätta 

frånvarobesked med uppgift om vem som hanterar ”dina” ärenden. Du ska också ge andra på 

din enhet behörighet att öppna din inkorg. Det är inte tillåtet att automatiskt vidarekoppla all 

e-post till extern adress. 

 

7. ARBETSMILJÖ OCH ETISKA RIKTLINJER  
 

7.1 Fysisk arbetsmiljö 
För att främja en hållbar arbetsmiljö tänk på följande punkter när du arbetar: 
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 Håll en låg volym på ring-, sms- och e-postsignal. 

 För dig som sitter i kontorslandskap bör längre telefonsamtal tas i telefonkurer, tysta 

rum eller liknande. 

 Tänk på var du använder dina mobila enheter. Du som läser känsliga dokument eller 

talar i telefon eller videosamtal i offentliga miljöer eller i hemmet måste tänka på att 

information kan läcka till de som hör samtalet, eller kan se skärmen. 

 Utgå ifrån att medarbetare svarar på e-post, sms och telefonsamtal under ordinarie 

arbetstid.  

 

7.2 Bemötande 
Användningen av internet, e-post, telefoni och andra digitala verktyg på mobila enheter ska 

följa lagar och författningar och ska ske på ett etiskt och korrekt sätt. För att vinna och 

bibehålla förtroende och respekt för Knivsta kommun och dess verksamheter är det 

nödvändigt med god etik och gott omdöme.  

 

I all användning av de mobila enheterna representerar du Knivsta kommun. Tänk alltid på hur 

du formulerar dig. När du kommunicerar på kommunens vägnar ska du göra det på ett sådant 

sätt att kommunens trovärdighet upprätthålls och stärks. Det gäller trovärdigheten för såväl 

den egna verksamheten som för kommunen som helhet. 

 

Enligt 5 och 6 §§ förvaltningslagen ska myndigheter vara sakliga och opartiska. Vi ska 

behandla motparten med enkelhet, vänlighet och respekt, även om tonen vi möter från 

motparten inte alltid är den hövligaste. 

 

Knivsta kommun strävar efter att ha arbetsplatser som bygger på och uppmuntrar en saklig 

dialog och möjligheten att uttrycka kritik, såväl positiv som negativ. Du har också en 

grundlagsskyddad yttrandefrihet och meddelandefrihet. Att via internet, e-post, telefoni eller 

andra digitala verktyg tala illa om kollegor, leverantörer, samarbetspartner eller andra 

intressenter kan bryta mot de lojalitetskrav som din arbetsgivare ställer på dig och kraven på 

saklighet och opartiskhet som nyss nämndes är dessutom grundlagsstadgade, vilket gör att du 

ska avhålla dig från att yttra dig nedsättande om elever, brukare, medborgare med flera. Tänk 

dig därför för när det gäller osaklig kritik och oanständigheter och att den som begär ut 

handlingar inte alltid har tillgång till den kontext som dina yttranden skrivs i. 

 
För att främja en etisk och korrekt användning av mobila enheter, använd e-post till rätt saker 

vid rätt tillfällen. Det är lätt att bli modig bakom tangenterna. Snabbheten, möjligheten att 

sända kopior och brist på personlig kommunikation kan bygga upp de mest oväntade 

missförstånd och konflikter helt i onödan. Korrekthet, relevans och ett vårdat och vänligt 

språk är grundstenarna i en rak och bra kommunikation. 

 

Mobila enheter ska inte användas för information som ger uttryck för missaktning mot 

folkgrupp eller annan sådan grupp av personer eller enskilda med anspelning på etnicitet, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Detsamma gäller för pornografiska texter eller 

bilder eller webbplatser med till exempel brottslig verksamhet eller våldsbejakande innehåll. 

Du använder självklart mobila enheter som arbetsredskap för att kunna fullgöra dina uppgifter 

på bästa sätt. Om du som anställd behöver gå utöver de etiska ramar som normalt accepteras 

för att utföra dina arbetsuppgifter så är det en fråga som tas mellan dig och din närmaste chef. 
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7.3 Hot och mobbing 
Om du får hotelsebrev eller liknande, eller om du upptäcker att en kollega, elev, kund eller 

brukare mobbas via internet, e-post, telefoni eller andra digitala verktyg bör du meddela din 

chef och/eller anmäla detta precis som ett vanligt brott. Ta inte bort brevet/meddelandet! 

 

8. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 
Allmänheten har som regel rätt att läsa allmänna handlingar, vilket även inbegriper e-post och 

mobilmeddelanden. E-post som kommer in till en myndighet blir normalt en allmän handling 

som ska registreras eller hållas ordnad. Enligt arkivlagen är myndigheter skyldiga att bevara 

allmänna handlingar.  
  
Alla e-postmeddelanden hos myndigheter är dock inte allmänna handlingar, till exempel 

privata meddelanden och meddelanden inom en facklig eller politisk organisation. Det är 

därför viktigt för dig som förtroendevald att tydligt skilja på kommunikation som sker som 

förtroendevald i kommunen från sådan kommunikation som sker i egenskap av 

partifunktionär.  

 
Den personliga information som finns i systemen – såsom namn, kontaktinformation och 

eventuell bild – hämtas från kommunens användarkatalog (AD). Även den informationen är 

allmän handling som kan begäras ut av allmänheten. 

  

Statusraden i digitala plattformar visar om du är tillgänglig eller upptagen. Statusraden är 

allmän handling. 

 

Vanlig e-post, SMS, MMS och telefonsamtal är inte säker kommunikation. Tänk på att vara 

försiktig med att använda telefon och e-post för sekretesskyddat eller integritetskänsliga 

uppgifter. Om du måste använda e-post för integritetskänsliga uppgifter, använd e-post som är 

skyddad med kryptering så att endast den avsedda mottagaren kan ta del av uppgifterna.  

 

9. PERSONUPPGIFTER 
Sprid inte personuppgifter i onödan. Skicka bara personuppgifter till dem som behöver 

uppgifterna för sitt arbete. 

  

När någon skickar e-post till dig är utgångspunkten att du måste informera dem om hur ni 

hanterar deras personuppgifter. Du kan till exempel informera genom ett svar eller ett 

autosvar som länkar till kommunens dataskyddspolicy på kommunens webbplats. 

  

Försök att i möjligaste mån styra bort från att enskilda skickar in känsliga personuppgifter via 

oskyddad e-post. Om du får in känsliga uppgifter via e-post, se till att de tas bort från e-

postsystemet så snart som möjligt. Om du får lagra den typen av uppgifter bör du så snart som 

möjligt överföra dem till det system där de hör hemma – till exempel ett 

ärendehanteringssystem. 

  

Om en person skickar e-post till dig och nämner en tredje person så kan du behöva informera 

den tredje personen om att du behandlar personuppgifter om hen. Du måste göra en 

sammanvägd bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall om arbetsinsatsen för att 

få tag i personen och ge informationen står i proportion till vikten av att personen informeras. 

Dataskyddsförordningen kräver inte att du skaffar eller behandlar ytterligare information för 

att identifiera den registrerade personen endast i syfte att följa förordningen. 
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Om det rör sig om personuppgifter av okänslig karaktär, exempelvis i sedvanlig e-

postkorrespondens mellan kollegor och i andra vardagliga meddelanden, anser 

Integritetsskyddsmyndigheten att det normalt sett inte är proportionerligt att kräva att den 

tredje personen informeras särskilt. 

 

Mer information om personuppgiftshantering i e-post finns att läsa på 

Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. 

 

10. DIARIEFÖRING OCH RENSNING AV E-POST  
Diarieföring av e-post ska ske enligt samma principer och regler som övrig post. Det innebär 

att inkommen e-post som hör till ett ärende ska diarieföras så snart det kan ske. I vissa 

undantagsfall räcker det att inkommen e-post hålls ordnad. Av 

dokumenthanteringsplanen/informationshanteringsplanen framgår hur inkommande post ska 

lagras. Kontrollera med registrator om du är osäker.  
  
E-posten får användas som verktyg att skicka, och ta emot meddelanden, men inte för att 

lagra eller arkivera meddelanden. 

 
Stryk dig från e-postlistor om du inte vill ha fler brev via dem. 
  

11. UTFORMNING AV E-POST OCH PERSONLIG BILD 
När e-post skickas från de mobila enheterna ska alltid en signatur användas där det framgår att 

e-brevet kommer från Knivsta kommun. Så här ska du utforma ditt e-postmeddelande: 

 E-postformatet ska vara html vilket är förinställt 

 Meddelandet ska inte innehålla bakgrundsfärger, bilder, symboler etcetera men 

meddelandet kan innehålla en signatur-logga.   

 Skriv alltid något i ämnesraden, men undvik känslig information 

 Kontrollera vilka som är medlemmar på sändlistor innan du använder dem, så att du 

skickar till rätt personer. 

 Om du skickar e-post till många samtidigt, överväg om adresserna ska skrivas i fältet 

för dold kopia (bcc). 

 Skicka kännedomskopia eller använd ”läskvittens” enbart när det är nödvändigt. 

 E-postmeddelanden från Knivsta kommun ska utformas på enhetligt sätt och förses 

med tydlig avsändare. Alla meddelanden ska förses med en avsändare enligt 

nedanstående exempel:  

 

Malla Epostsson 

epostchef 

Kommunkontoret, Knivsta kommun 

Kontaktcenter Knivsta: 018-34 70 00 

E-post: malla.epostsson@knivsta.se   

Webb: www.knivsta.se  

Besöksadress: Centralvägen 18, Knivsta 

Postadress: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 

 
Personuppgifter i ditt meddelande hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning på det sätt som 

beskrivs i kommunens dataskyddsåtagande. Läs mer om dina rättigheter på 

https://www.knivsta.se/dataskydd 
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 Typsnitt: Arial, 10 punkter i brödtexten 

 Svart färg för inkommande e-post och blå för svar. 

  

Om du vill kan du lägga upp en personlig bild i kommunens digitala plattformar. Du ansvarar 

för att du använder en korrekt bild. Följande gäller: 

 Bilden ska vara i JPG-format 

 Ditt ansikte ska vara avbildat rakt framifrån  

 Bakgrunden ska vara ljus och neutral  

 Det är inte tillåtet att ha en bild föreställande något annat än den egna personen. 

 När du lägger upp en bild är den synlig för den som du kommunicerar med via dessa 

system. Använder du e-posten skickas bilden med i ditt e-postmeddelande. När du 

använder chattfunktion syns bilden för mottagaren. 
  

12. SUPPORT 
Om du får några problem eller behöver hjälp i något avseende med din mobila enhet vänder 

du dig till kommunens driftsupport. Du hittar kontaktuppgifter på kommunens intranät. Det 

går också bra att fylla i ett webbformulär på IT-centrums hemsida. 
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Riktlinjer för mobila enheter och e-post 
 
Riktlinjer för mobila enheter och e-post gäller samtliga anställda och förtroendevalda i 
Knivsta kommun.  
 
Jag har tagit del av Knivsta kommuns riktlinjer för mobila enheter och e-post. 
 
 
 
Namn (för- och efternamn)   Kontor, enhet eller nämnd       
 
 

 

 

 

 

Ort och datum             Signatur 
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Handläggare 
Pernilla Westerback 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

Diarienummer 
KS-2021/61 

Näringslivsutvecklare   
 

Kommunstyrelsen 

Förlängning av kommunavtal med Upplandsbygd för 2021 och 2022 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 296 395 kronor ur budgeterade medel för 
näringsliv till Upplandsbygd för år 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har i dagsläget avtal om lokal offentlig medfinansiering 
med de fyra ingående kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna. 
Upplandsbygd behöver göra en förändring i avtalen med kommunerna för att det ska omfatta 
medfinansiering för 2022. Nivån och villkoren är desamma som för 2021 och detta motsvarar 
den lokala offentliga medfinansieringen på 33 % som är en förutsättning för att få del av EU-
medlen. 
 
Bakgrunden är att arbetet med den kommande programperioden för EU försenats på grund 
av pandemin och oenighet bland EU:s medlemsländer kring budgetfrågor. För att lösa 
situationen har beslut tagits om att 2021 och 2022 ska vara förlängningssår med samma 
strategi och fördelning av medel som gällt under den nuvarande programperioden. För 
Knivsta innebär detta en medfinansiering på 296 395 kr under 2022. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har under programperioden 2014-2020 varit med i Upplandsbygd lokalt 
ledd utveckling tillsammans med Sigtuna kommun, Uppsala kommun och Östhammars 
kommun. Programmet bottnar i finansiering från EU-fonder och är lokalt medfinansierat av 
de fyra ingående kommunerna. Nivån på medfinansieringen är baserad på antal 
stödberättigade invånare. Programmet möjliggör för lokala aktörer, både föreningar och 
företag att söka projektmedel för landsbygdsutveckling. 
 
På grund av situationen med oenighet mellan medlemsländer kring EU:s budget och fokus 
på ekonomiska räddningspaket med anledning av pandemin har arbetet med kommande 
programperiod försenats. För att på något sätt klara upp denna situation har beslut fattats av 
Jordbruksverket och EU att åren 2021 och 2022 ska vara förlängningssår med utgångspunkt 
i den nuvarande programperiodens strategi och med den fördelning av medel som gällt 
under den nuvarande perioden. 
 
Därför behöver Upplandsbygd göra ett tillägg till nuvarande avtal om medfinansiering för 
2022, enligt samma villkor och nivå som för 2021. Detta motsvarar den lokala offentliga 
medfinansiering på 33 % som är en förutsättning för att få del av EU-medlen. 
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Kommun Nuvarande villkor 

för 2021 (kr) 
Kommun Förslag till 

oförändrade 
villkor för 2022 (kr) 

Knivsta 296 395 Knivsta 296 395 
Sigtuna 338 737 Sigtuna 338 737 
Uppsala 1 079 725 Uppsala 1 079 725 
Östhammar 402 251 Östhammar 402 251 
Totalt 2 117 108 Totalt 2 117 108 

 
Att möjliggöra för fortsatt samarbete och kontinuitet inom Upplandsbygd är av betydelse, 
särskilt med utgångspunkt i att landsbygdsfrågorna inte har en specifik hemvist inom 
kommunens tjänstemannaorganisation. Syftet med Upplandsbygd är att verka för en levande 
landsbygd. Inför kommande beslut om ny programperiod för 2023-2027 föreslås dock att en 
grundligare utvärdering av nuvarande programperiod görs. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär att Knivsta kommun avsätter 296 395 kr i budget för 2022 för 
landsbygdsutveckling i form av medfinansiering av Upplandsbygd. Posten har sedan många 
år ingått i budgeten för näringsliv och finns därför indirekt med i avsatta medel för näringsliv 
för 2022.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-20 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling 
 

 
 
 

Åsa Franzén 
Kanslichef, 
Kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Projekt som genomförs inom ramen för Upplandsbygd genomsyras av hållbarhet och syftar 
till en levande landsbygd. Några av de projekt bedrivits under programperioden har unga 
som målgrupp. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom fortsatt finansiering under det mellanår som uppstått kan kontinuitet i arbetet med 
landsbygdsutveckling inom ramen för Upplandsbygd säkras och en viktig målgrupp för 
projekten är unga på landsbygden. 
 
 
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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