
 
 

 
   KALLELSE 1 (4)  

 2020-11-30  
 
Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 7 december 2020, kl 13:00 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset, samt på distans via Zoom (länk finns i separat mejl) 
Ordförande: Peter Evansson (S) 
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 det.  
 
 Föredragningslista Dnr 

1. Upprop  

2. Justering  

3. Godkännande av dagordning  

4. Anmälan av delegationsbeslut 
− Ordförandebeslut 2020-10-21, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

Knivsta kommun 2020 (KS-2020/780) 
− Ordförandebeslut 2020-10-28, Remissvar på Promemorian om förslag på 

föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar inom Uppsala län för att motverka spridning av det nya 
coronaviruset (KS-2020/835) 

− Ordförandebeslut 2020-11-12, Remissvar på Länsstyrelsens 
konsekvensutredning av beslut om föreskrift om förbud mot vissa 
sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya 
coronaviruset (KS-2020/850)  

− Ordförandebeslut 2020-11-20, Remiss av förslag om föreskrift om förbud mot 
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt 
konsekvensutredning (KS-2020/889) 

− Lista delegationsbeslut 2020-10-09 – 2020-11-29 
− Rapport delegationsbeslut lokalförsörjningen september 2020 
− Rapport delegationsbeslut lokalförsörjningen oktober 2020 
 

5. Övriga anmälningsärenden 
− BMN § 311, 2020-10-06, Rättssäkerhet inom bygg- och miljönämndens 

verksamheter 
− BMN § 316, 2020-10-06, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- och 

miljönämnden per augusti 2020 
− SUN § 94, 2020-10-05, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

http://www.knivsta.se/
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samhällsutvecklingsnämnden per augusti 2020 
− SUN §108, 2020-11-09, Uppföljning Medborgarnas uppfattning av delaktighet
− UN § 76, 2020-10-06 - Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för

utbildningsnämnden per augusti 2020

6. Informationsärenden
a) Ekonomisk information
b) Aktuell information om Covid 19-arbetet inom 

kommunens verksamheter
c) Information om sporthallen i Alsike

Beslutsärenden 

7. Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en
hundrastgård i korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

KS-2019/742 

8. Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk
(KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om
personaltäthet, löner och resursskola
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

KS-2020/155 

9. Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk
(KD), Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar
Parnell (-) - Meröppna bibliotek
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag
till beslut.

KS-2020/159 

10. Motion 2020:08 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh
(KNU) - Inrätta en fritidsbank i CIK 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag 
till beslut. 

KS-2020/495 

11. Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för 
funktionshindrade barn 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2020/498 

12. Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län (dnr RS2020-
00389) 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet.  

KS-2020/796 

13. Nya bryggor till Särstabadet
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag
till beslut.

KS-2020/860 
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14. Revidering av regler och rutiner för reklam i kommunens 

anläggningar 
Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 

KS-2020/865 

15. Knivstaförslag om betongskatepark i Knivsta centrum 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag 
till beslut. 

KS-2019/830 

16. Knivstaförslag om friluftsgård 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag 
till beslut. 

KS-2019/867 

17. Knivstaförslag om konstsnöslinga 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag 
till beslut. 

KS-2019/909 

18. Övergripande uppföljning av kontrollområden 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet.  

KS-2020/225 

19. Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

KS-2020/754 

20. Särskild uppföljning av implementeringen av den 
gemensamma IT-nämnden 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2020/800 

21. Uppföljning av kontrollmoment Omvärldsfaktorer i 
internkontrollplan 2020 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2020/826 

22. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet.  

KS-2020/856 

23. Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och 
kompetensförsörjning 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2020/863 

24. Återrapportering åtgärder revisionsrapport - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2020/853 

25. Avtal om parkeringslösen för fastigheten Gredelby 21:3 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2020/838 
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26. Ansökan om medel från KS Prioriterat - IST Administration 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
KS-2020/720 

27. Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 
2021 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2020/833 

28. Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2019-2022 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

KS-2020/855 

29. Val till kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2020/10 

30. Val till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott  KS-2020/10 

 







 
 

 

Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2020-10-28 KS-2020/835 
 
 

 

 

 

 

Remiss Promemorian Förslag på föreskrifter om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom 
Uppsala län för att motverka spridning av det nya coronaviruset 
KS-2020/835 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avger yttrande daterat 2020-10-28 till Länsstyrelsen Uppsala län över 
promemorian Förslag på föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar inom Uppsala län för att motverka spridningen av det nya 
coronaviruset. 
 
 
Delegationsgrund 
 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation 
enligt kommunallagen 6:39).  
 
Sammanfattning 
 
Knivsta kommun har mottagit remiss av promemorian Förslag på föreskrifter om förbud mot 
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom Uppsala län för att 
motverka spridningen av det nya coronaviruset.  
 
Om smittspridningen i Uppsala län fortsätter att vara på en sådan nivå att 
Folkhälsomyndigheten förlänger de lokala allmänna råden, överväger Länsstyrelsen att 
meddela föreskrifter om förbud mot alla allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än 50 deltagare.  
 
I remissen ligger att Länsstyrelsen vill ha synpunkter på förslagen i promemorian.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter Evansson 
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Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2020-11-12 KS-2020/850 
 
 

 

 

 

 

Remiss Konsekvensutredning över föreskrifter om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom 
Uppsala län för att motverka spridning av det nya coronaviruset 
KS-2020/850 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remissen Konsekvensutredning över 
föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom 
Uppsala län för att motverka spridning av det nya coronaviruset. 
 
Delegationsgrund 
 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation 
enligt kommunallagen 6:39).  
 
Sammanfattning 
 
Knivsta kommun har mottagit remissen  Konsekvensutredning över föreskrifter om förbud 
mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom Uppsala län för att 
motverka spridning av det nya coronaviruset.  
 
I remissen ligger att Länsstyrelsen vill ha synpunkter på bedömningarna i 
konsekvensutredningen. Knivsta kommun har inte några synpunkter och avstår från att 
lämna yttrande.  
 
 
 
 
 
 
Peter Evansson 
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Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2020-11-20 KS-2020/889 
 
 

 

 

 

 

Remiss av förslag om föreskrift om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar samt 
konsekvensutredning 
KS-2020/889 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remissen gällande förslag till föreskrift om 
förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt 
konsekvensutredning med anledning av förslaget. 
 
Delegationsgrund 
 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation 
enligt kommunallagen 6:39).  
 
Sammanfattning 
 
Knivsta kommun har mottagit en remiss från Länsstyrelsen Uppsala län gällande förslag till 
föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt 
konsekvensutredning med anledning av förslaget. 
 
I remissen ligger att Länsstyrelsen Uppsala län vill ha synpunkter på förslaget och på 
konsekvensanalysen. Knivsta kommun har inte några synpunkter och avstår från att lämna 
yttrande.  
 
 
 
 
 
 
Peter Evansson 
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Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-09 – 2020-11-29
Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2020-10-19 KS-2020/34-7 Beslut avropsanmälan 
Postförmedlingstjänster 2017

Fredrik Söderlind KS-2020/34 Avropsanmälningar 
SKL inköpscentral 2020 

2020-10-19 KS-2020/812-1 Delegationsbeslut avtal e-arkiv Lisbeth Rye-Danjelsen KS-2020/812 Avtal mellan Visma 
Consulting AB och Knivsta 
kommun gällande E-arkivet

2020-11-23 KS-2020/877-2 Tillfälligt förordnande som 
kommunikationschef 27 november 
till och med 4 december 2020

Hanne Natt och Dag KS-2020/877 Tillfälligt 
förordnande som 
kommunikationschef 27 
november till och med 4 

2020-11-20 KS-2020/321-9 Beslut om godkännande av upphandlingsdokumentFredrik Söderlind KS-2020/321 Upphandling av 
rättsdatabas/juridiska 
informationstjänster

2020-11-29 KS-2020/895-3 Delegationsbeslut Förlänga avtal 
med ArkivIT.docx

Stina Desroses KS-2020/895 Förlängning av avtal 
mellan Arkivit AB och Knivsta 
kommun gällande 

2020-11-29



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
20XX-XX-XX 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

20200921 Hyresavtal bostad 7201-0037  7:5  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-10-01 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2020-10-20 Hyresavtal bostad 520-1-11-08 7.5  
2020-10-20 Hyresavtal bostad 520-1-12-08 7.5  
2020-10-20 Hyresavtal bostad 520-1-13-08 7.5  
2020-10-20 Hyresavtal bostad 520-1-14-08 7.5  
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-16 

Diarienummer 
KS-2019/742 

   
 

Kommunstyrelsen  

Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) – Bygg en hundrastgård i 
korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i motionen är att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen mellan Emil 
Sjögrensväg och Forsbyvägen. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 november 2019, § 127, och bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 9 
november 2020, § 106. Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  
 
Bakgrund 
Enligt motionären är efterfrågan på en hundrastgård stor i närliggande bostadsområden och 
det är långt att gå till de hundrastgårdar som finns i Ängby, Kölängen och Alsike. 
Knivsta kommun har i dagsläget tre hundrastgårdar. Två i Knivsta tätort, i Ängby och på 
Kölängen samt en i Alsike på Sättragatan.  
Avståndet mellan bostaden och en hundrastgård ska helst inte vara längre än 1,5 – 2 km. 
När Knivsta och Alsike växer kan det vara aktuellt att ta nya hundrastgårdar i beaktande. I 
dag kan samtliga boende i Knivsta och Alsike tätorter nå hundrastgården inom 
rekommenderat avstånd. Förvaltningen gör bedömningen att de befintliga tre gårdar som 
finns idag motsvarar behovet av hundrastgårdar i kommunen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
För analyser se tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden daterat 2020-10-19.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106, 2020-11-09 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
Daniel Lindqvist 
kommundirektör 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 6 (14)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106   Dnr: SUN-2019/584 
 

Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil 
Sjögrens väg/Forsbyvägen  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Torkel Ekman (L), Johan Helenius (SD) och Gunnar Gidlund 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Yrkande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar med instämmande  av Torkel Ekman (L), Johan Helenius 
(SD) och Gunnar Gidlund (KD) att motionen bifalles. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås eller bifallas och finner att 
nämnden beslutar att motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen mellan Emil 
Sjögrensväg och Forsbyvägen. Efterfrågan är stor i närliggande bostadsområden och det är 
långt att gå till de hundrastgårdar som finns i Ängby, Kölängen och Alsike. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Motionen  2019-10-25 

Josefin Edling, park- och naturchef, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
18

61
e9

73
-3

24
0-

46
ba

-8
12

9-
db

40
e2

e6
2a

dd



 § 203 Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen - KS-2019/742-4 Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen : Tjänsteutlåtande.pdf

Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Josefin Edling 
Park- och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-19 

Diarienummer 
SUN-2019/584 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i 
korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen mellan Emil 
Sjögrensväg och Forsbyvägen. Efterfrågan är stor i närliggande bostadsområden och det är 
långt att gå till de hundrastgårdar som finns i Ängby, Kölängen och Alsike. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har i dagsläget tre hundrastgårdar. Två i Knivsta tätort, i Ängby och på 
Kölängen samt en i Alsike på Sättragatan.  
 
Avståndet mellan bostaden och en hundrastgård ska helst inte vara längre än 1,5 – 2 km. 
När Knivsta och Alsike växer kan det vara aktuellt att ta nya hundrastgårdar i beaktande. I 
dag kan samtliga boende i Knivsta och Alsike tätorter nå hundrastgården inom 
rekommenderat avstånd. Förvaltningen gör bedömningen att de befintliga tre gårdar som 
finns idag motsvarar behovet av hundrastgårdar i kommunen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den årliga driftskostnaden för en hundrastgård är ca 40 tkr. 
Anläggningskostnaden för en ny rastgård är ca 175 tk 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 § 203 Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen - KS-2019/742-4 Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen : Motion 2019_05 (SD) hundrastgård.pdf

 

2019-10-25 

Motion angående hundrastgård korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen. 

Här har det tidigare funnits en inhägnad som var väldigt uppskattad och som boende i området talar 

ofta om när jag möter dem ute.  

Idag finns det 3 hundrastgårdar i Knivsta; en vid Kölängen, en i Västra Ängby och en i Nya Alsike.  

Vi anser att det behövs ytterligare en hundrastgård centralt för att underlätta hundägarnas vardag. 

Där våra fyrbenta vänner får springa av sig under ordnade former, eftersom det idag är koppeltvång. 

Hundrastgården blir en mötesplats där hundägare kan träffas med sina hundar, utan att riskera att 

andra människor kan komma i ofrivillig kontakt med hundarna. 

Många invånare skulle bli väldigt nöjda och investeringskostnaden är låg.  

Ett förslag på var denna inhägnad skulle kunna placeras är på gräsytan vid korsningen Emil Sjögrens 

väg/Forsbyvägen. Ytan är stor och saknar ändamål i dagsläget och som kommunen äger och sköter 

om.  

(Se bifogad bild) 
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Vi inom Sverigedemokraterna Knivsta önskar att kommunfullmäktige ger i uppdrag till berörd nämnd 

att:  

Kommunen ser över möjligheten till att göra denna relativt billiga och önskade anläggning för 

kommunens invånare.     

Monica Lövgren, gruppledare SD Knivsta 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-18 

Diarienummer 
KS-2020/155 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, 
löner och resursskola  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Utbildningsnämnden har 
yttrat sig i ärendet den 8 september 2020, § 64, och föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen eftersom bedömningen är att behovet inte är stort nog för en kommungemensam 
verksamhet för elever i lågstadieåldern.  
 
Beredning av ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till utbildningsnämnden för yttrande, och 
utbildningsnämndens ställningstagande framgår av tjänsteutlåtandet daterat 2020-06-22. 
Eftersom kommunstyrelsen är anställningsmyndighet har även HR-kontoret varit delaktiga i 
beredningen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
Analyser har gjorts i utbildningsnämndens tjänstutlåtande daterat 2020-06-22.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-18 
Beslut från utbildningsnämnden, § 64, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-06-22 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Handläggare 
Jonas Andrae Johansson 
Verksamhetschef grundskola 

Tjänsteskrivelse 
2020-06-22 

Diarienummer 
UN-2020/72 

   
 

Utbildningsnämnden 

Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, 
löner och resursskola 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020 anmäldes en motion från Pontus 
Lamberg, Björn-Owe Björk, Gunnar Gidlund och Gunnar Parnell, Kristdemokraterna. 
Eftersom ämnet för motionen berör utbildningsnämndens område har den remitterats till 
nämnden för yttrande. Bedömningen har varit att nämnden endast behöver yttra sig över den 
tredje punkten. 
 
I motionen föreslår Kristdemokraterna Kommunfullmäktige i Knivsta: 

• Att öka personaltätheten i skolorna  
• Att utöka lönesatsningarna för lärare  
• Att se över behovet av särskola och resursskola i kommunen. 

 
Då det sedan höstterminen 2019 finns en särskola lokaliserad till Alsike skola samt att 
förvaltningens bedömning är att behovet inte är stort nog för att inrätta en 
kommungemensam verksamhet för elever i lågstadieåldern (särskild undervisningsgrupp) 
föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Bakgrund 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020 anmäldes en motion från Pontus 
Lamberg, Björn-Owe Björk, Gunnar Gidlund och Gunnar Parnell, Kristdemokraterna. 
Eftersom ämnet för motionen berör utbildningsnämndens område har den remitterats till 
nämnden för yttrande. Bedömningen har varit att nämnden endast behöver yttra sig över den 
tredje punkten. 
 
I motionen föreslår Kristdemokraterna Kommunfullmäktige i Knivsta: 

• Att öka personaltätheten i skolorna  
• Att utöka lönesatsningarna för lärare  
• Att se över behovet av särskola och resursskola i kommunen. 

 
Knivsta kommun har en kommungemensam särskild undervisningsgrupp på 
Adolfsbergsskolan för elever åk 5-9. Gruppen ger särskilt stöd till elever inom AST-spektrat i 
de fall stödet i den ordinarie klassen inte bedöms kunna vara tillräckligt. Varje rektor har 
därutöver möjlighet att på respektive skola fatta beslut om att placera elever i särskild 
undervisningsgrupp och därmed skapa en sådan på den egna skolan. För elever på 
lågstadiet är bedömningen i de allra flesta fall att det bästa för eleven är att inkluderas i 
ordinarie verksamhet och att undervisningsmiljöerna anpassas till att vara tillgängliga för alla. 



 § 204 Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola  - KS-2020/155-5 Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola  : Tjänsteutlåtande 2020-06-22.pdf

Sida 2 av 3 

 
 

 
  

 
Behovet av en kommungemensam särskild undervisningsgrupp växer med elevers ålder och 
bedöms i dagsläget inte vara stort nog för att inrätta en sådan grupp för elever i lågstadiet. 
 
Elever i grundskoleålder med rätt till särskola kan vara inskrivna i grundsärskolan men ha sin 
skolgång i grundskolan, så kallad omvänd integrering, alternativt ha sin skolgång i 
grundsärskola. Sedan höstterminen 2019 bedriver utbildningsnämnden grundsärskola på 
Alsike skola. Grundsärskolan på Alsike skola riktar sig till elever i åk 1-6. Från och med 
höstterminen 2021, dvs i takt med att elever börjar på högstadiet, planeras för en särskola 
som riktar sig till den åldersgruppen. 
 
Då det sedan höstterminen 2019 finns en särskola lokaliserad till Alsike skola samt att 
förvaltningens bedömning är att behovet inte är stort nog för att inrätta en 
kommungemensam verksamhet för elever i lågstadieåldern (särskild undervisningsgrupp) 
föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
Hans Åhnberg 
Förvaltningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Då bedömningen enligt ovan är att stöd i tillräcklig omfattning redan finns vad gäller 
motionens ärende, så bedöms beslutet inte påverka barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 § 204 Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola  - KS-2020/155-5 Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola  : Motion 2020-02 om personaltäthet, löner och resursskola.pdf

 

 

Motion om personaltäthet, löner och resursskola   

Personalen är skolans viktigaste resurs. Att de trivs och har en bra arbetsmiljö är avgörande 

för att behålla kompetenta medarbetare som bidrar till elevernas utveckling. Vi vet dock att 

Knivstas lärare har slagit larm om att det saknas resurser, och framför allt att 

personaltätheten är för låg. En annan viktig del är att lönerna måste följa med den övriga 

utvecklingen i närområdet.  

Knivsta erbjuder numera anpassad skolgång för barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

efter påtryckningar från oss kristdemokrater i utbildningsnämnden. Men arbetet för att 

erbjuda en skola för alla måste fortsätta. Här saknas fortfarande resursklass för lågstadiebarn.  

Medel kan omfördelas från centrala kostnader för att öka elevpengen i syfte att genomföra 

nedanstående förändringar. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna 

Att öka personaltätheten i skolorna 

Att utöka lönesatsningarna för lärare 

Att se över behovet av särskola och resursskola i kommunen 

 

Pontus Lamberg (KD)  
Björn-Owe Björk (KD)  

Gunnar Gidlund (KD)  
Gunnar Parnell (KD) 
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Handläggare 
Kristina Hadziresic 
Enhetschef kultur 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-01 

Diarienummer 
KS-2020/159 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - 
Meröppna bibliotek 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fler och fler kommuner väljer att satsa på meröppna bibliotek för att öka tillgängligheten till 
biblioteket. Meröppet innebär att man med lånekort kan komma in i biblioteket på tider när 
biblioteket inte är bemannat. Tillgängligheten ökar väsentligt utan att kostnader för personal 
tillkommer. Lånekortet är personligt och man ansvarar för sin egen vistelse i biblioteket men 
också för de personer som man eventuellt släpper in i lokalen. För att kunna erbjuda 
meröppet krävs att lokalerna är anpassade ur säkerhets- och hållbarhetsperspektiv. 
 
Bakgrund 
I Knivsta är diskussioner om bibliotekets öppettider ständigt levande. Med en stor del av 
befolkning som arbetar på annan ort finns förväntningar på biblioteket att ha öppet både på 
dagtid, kvällstid och på helger. Inför planerandet av kultur- och fritidsbyggnaden i Vrå 
utforskades möjligheterna till att införa meröppet både på det befintliga biblioteket i Knivsta 
samt på den filial som planerades i Alsike. I den tänkta filialen fanns förutsättningar att 
konstruera lokalerna på ett sätt som skulle möjliggöra meröppet på ett säkert och kvalitativt 
sätt. I det befintliga biblioteket i Knivsta kommun finns stora utmaningar med att släppa in 
besökare på tider då kommunhuset i övrigt är stängt. I diskussionerna kring meröppet har 
också bibliotekets utformning invändigt varit viktig. Möblering, utrustning och miljö är idag 
inte anpassad för att låta besökare komma in utanför bemannade öppettider.  Förvaltningen 
är i grunden positivt inställd till att Knivsta ska ha ett meröppet bibliotek på sikt. Med dagens 
lokaler ser förvaltningen inte att det är genomförbart att införa meröppet. För att genomföra 
en sådan förändring av lokalerna krävs en större ombyggnation Förvaltningen kommer 
ständigt ha denna fråga aktuell i Knivstas fortsatta stadsplanering och arbeta aktivt för att 
meröppet ska bli verklighet. För att öka tillgängligheten något tas Sveriges första digitala 
biblioteksvägg i bruk inom kort. Den finns på Knivsta Centrum idrott och kultur och kommer 
möjliggöra lån av böcker och annan media på mer generösa tider än bibliotekets nuvarande 
öppettider. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Att införa meröppet i det befintliga biblioteket i Knivsta kommunhus medför stora kostnader i 
form av ombyggnad. Alternativet är en filial som byggs med anpassade lokaler för meröppet 
vilket också innebär stora kostnader. Ingen exakt uträkning är gjord för dessa två alternativ 



 § 205 Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Meröppna bibliotek - KS-2020/159-3 Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Meröppna bibliotek : Tjänsteutlåtande 2020-11-01

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
men i ett fortsatt arbete med frågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv kommer kalkyler och 
kostnader tas fram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-01 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef kultur 
 

 

 

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

Öppettider på ett meröppet bibliotek vänder sig i första hand till myndiga personer 
 
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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Motion 

 

Meröppet bibliotek 
 

2004 öppnade det första meröppna biblioteket i Danmark och i nuläget finns där över 300 

meröppna bibliotek. Även i Sverige ökar nu tillgången till meröppna bibliotek på många orter.  

Meröppna bibliotek innebär att låntagare med hjälp av lånekort och pinkod under vissa 

förutsättningar kan nyttja biblioteket utanför ordinarie öppettider.  

Enligt biblioteksforskare bidrar konceptet ”Meröppet” till en generell modernisering av 

bibliotek och ett nytt sätt att se på sitt bibliotek som mer tillgängligt, öppet, delaktigt och 

modernt.  

För biblioteket i Knivsta torde det i sammanhanget krävas smärre tekniska investeringar för 

att göra Knivsta bibliotek till ett meröppet bibliotek.  

Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta: 

- att införa konceptet ”Meröppet bibliotek” i Knivsta.  

Pontus Lamberg (KD) 

Björn-Owe Björk (KD) 

Per Lindström (KD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Gunnar Parnell (KD) 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-12 
   

Diarienummer 
KS-2020/495 

Fritidschef   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:08 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) 
- Inrätta en fritidsbank i CIK 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns sedan många år förslag och önskemål om att Knivsta kommun ska erbjuda 
invånarna en Fritidsbank, där man kan låna utrustning, kostnadsfritt, för att kunna delta och 
utöva fritidsaktivitet och göra det möjligt för var och en, utan att ekonomi ska vara ett hinder. 
Det finns utöver det goda aspekter som att bidra till folkhälsa, integration och bidra till ett 
hållbart samhälle. 
 
Hänvisning till beslut om fritidsbank möte Kommunstyrelsen 2020-10-19.  
 
Bakgrund 
Fritidsbank är ett väletablerat koncept som kommunen ansluter sig till. Det finns rutiner, 
upparbetade system och ett stöd för den kommun som vill ingå i konceptet. För att det ska bli 
framgångsrikt och gynna invånare på det sätt som vi önskar, krävs en organisation och en 
lokal för Fritidsbanken. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Hänvisning till beslut om Fritidsbank Kommunstyrelsen 2020-10-19, Motion 2020:08, 
diarienummer: 2020/495.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Motionen  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Enhetschef fritid 
 

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

Möjlighet till att få låna utrustning för att öka folkhälsa, vara med på aktiviteter utan att 
ekonomi blir en faktor.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Göra det möjligt för barn att delta i fritidsaktiviteter.  
 
 
 
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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Inrätta en fritidsbank i CIK 

Knivsta.Nu vill värna om vår gemensamma miljö samtidigt som vi vill att fler barn och vuxna ges 
möjlighet att prova på olika idrotter och fritidsaktiviteter. 
Därför föreslår vi att kommunen snarast inrättar en fritidsbank gärna i form av ett IOP (Idéburet 
offentligt partnerskap) mellan kommunen, det lokala näringslivet och föreningslivet kring driften 
av fritidsbanken. 

Detta innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir en viktig del i arbetet 
med Agenda 2030. En fritidsbank främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till 
ökat intresse för friluftsliv. Den leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, 
likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolorna i 
samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en 
tillgång för turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och platsansvarig personal, bör 
delas mellan fritidskontoret, utbildningsnämnden och socialnämnden då dessa tre kommer ha 
nytta av fritidsbankens verksamhet och driftsansvaret bör ligga under fritidskontoret. Om möjligt 
vore det önskvärt med ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) mellan kommunen, lokala 
näringslivet och föreningslivet kring driften av Fritidsbanken.  
Utrustning bör kunna lämnas in både vid Återvinningscentralen och vid Fritidsbanken.  

Utdrag från Fritidsbanken.se ”På Fritidsbanken kan man låna allt från en komplett slalomutrustning 
till innebandyklubbor och tremanstält. Vad som finns i sortimentet skiljer sig från ort till ort och beror 
på vad vi har fått in. Alla får låna och allt är gratis – det ruckar vi aldrig på. Utrustningen är 
begagnad, men oftast i väldigt fint skick. Lånetiden är 14 dagar och tanken är att man enkelt ska 
kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att det kostar något.” 

Fritidsbanker finns redan i ca 100 kommuner och drivs i olika former. 
Satsningen har varit uppskattad av invånarna och från att ha varit ett enstaka samarbete mellan 
kyrkan, kommunen och föreningslivet i Forshaga har det blivit närmast en folkrörelse. Vid 
idrottsgalan i år fick Fritidsbanken ta emot priset som årets ”peppare”. 

I region Uppsala finns fritidsbanker redan i Enköping, Tierp och i Uppsala. 

Vi föreslår att Knivsta kommun uppdrar åt kommunstyrelsen 

– att starta en fritidsbank med säte i CIK, Knivsta Centrum för idrott och kultur. 
– att starta ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med det lokala förenings- och 

näringslivet för att driva fritidsbanken i Knivsta kommun. 

 
Lennart Lundberg, gruppledare i Kommunfullmäktige för Knivsta.Nu 
Britta Lästh, andre vice ordförande i Kommunfullmäktige för Knivsta.Nu 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-16 

Diarienummer 
KS-2020/498 

   
 

Kommunstyrelsen  

Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för 
funktionshindrade barn  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i motionen är att kommunen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor får i 
uppdrag att placera ut anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer på lämpliga 
platser i kommunen. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 10 juni 2020, § 76, och 
bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 9 november, § 107. 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
För analyser, se tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden daterat 2020-10-19.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107, 2020-11-09 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 7 (14)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 107   Dnr: SUN-2020/287 
 

Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för funktionshindrade barn  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor får i 
uppdrag att placera ut anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer på lämpliga 
platser i kommunen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Motionen 20-06-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 

 
 
  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
18

61
e9

73
-3

24
0-

46
ba

-8
12

9-
db

40
e2

e6
2a

dd



 § 207 Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för funktionshindrade barn  - KS-2020/498-5 Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för funktionshindrade barn  : Tjänsteutlåtande.pdf

Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Josefin Edling 
Park- och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-19 

Diarienummer 
SUN-2020/287 
      

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för 
funktionshindrade barn  
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden förslag till Kommunfullmäktige: 
 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor får i 
uppdrag att placera ut anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer på lämpliga 
platser i kommunen. 
 
Bakgrund 
Barn med olika typer av funktionsvariationer har rätt till anpassade lekplatser. Denna rätt 
regleras bland annat i plan- och bygglagen. Det innebär att alla nya lekplatser som byggs 
ska vara tillgängliga för både barn och föräldrar med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär 
dock inte att all lekutrustning ska vara tillgänglig. En blandning av både 
tillgänglighetsanpassad och icke tillgänglighetsanpassad utrustning brukar vara lämpligt på 
varje enskild lekplats. Blandningen av utrustning gör att alla barn kan hitta något som 
utmanar den egna förmågan, den gör också att alla barn kan göra platsen till sin, och mötas 
där på sina villkor. Att göra en helt tillgänglighetsanpassad lekplats rekommenderas sällan 
eftersom det riskerar att segregera barn i olika grupper. Det kan också leda till att vissa barn 
måste åka långt med bil för att komma till lekplatsen. 
På de kommunala lekplatserna i Knivsta och Alsike, och på samtliga skol- och förskolegårdar 
planeras lekmiljöerna så att de är tillgängliga och att delar av utrustningen är 
tillgänglighetsanpassad. Vid ombyggnation av äldre lekparker och nybyggnation är målet att 
skapa spännande tillgänglighetsanpassade miljöer för alla barn. 
Förvaltningen gör bedömningen att det arbete som efterfrågas redan pågår och att delar av 
samtliga lekplatser i Kommunen är tillgänglighetsanpassade.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 
 
Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande 

 motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

  
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet innebär inte någon förändring i arbetssätt. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Motion / Sverigedemokraterna Knivsta 

Motion angående lekredskap för funktionshindrade barn  

Knivsta 20-06-10   

    

Vi Sverigedemokrater tycker att personer med funktionsvariationer ska ha 

möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Kommunen värnar inte våra barn tillräckligt och har tyvärr tycker vi 

Sverigedemokrater ett alldeles för få antal lekplatser i Knivsta kommun, vilket 

är beklagligt. Dessutom är det så vitt vi vet ingen lekplats som är anpassad för 

funktionshindrande barn. Vi bör ha fler lekplatser men framför allt se till så att 

någon/några de vi har är anpassade även för barn med funktionshinder. Vi 

anser det skamligt att inte kunna erbjuda funktionsnedsatta barn samma 

möjligheter som andra barn. Lekredskapen kan vara tex rullstolsgungor, 

karuseller för de med rullstolar eller andra funktionsanpassade lekredskap. Vi 

föreslår därför att kommunstyrelsen tillsammans med rådet för 

funktionshindersfrågor får i uppdrag lägga ut på berörd nämnd att ta fram 

anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer och placerar dem på 

plats/platser i kommunen där de finner det lämpligt.  

 

Barnkonventionen: 

Punkt 23 ”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 

anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.” 

Punkt 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid” 
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Sverigedemokraterna föreslår, mot bakgrund ovanstående, 

kommunfullmäktige besluta: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge berörd nämnd i uppdrag att ta 

fram anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer och 

placera dem på platser i kommunen där de finner det lämpligt. 

 

 

 

 

Monica Lövgren (SD)-Gruppledare 

 

Några ideer: 

https://hags.se/sv-se/tillganglighet/lattillganglighet 

https://woodwork.se/produkt-kategori/tillgangliganpassat/ 

https://www.sportime.se/Lekplatsutrustning 
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Handläggare 
Ida Sarapik 
Närvårdsstrateg 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-29 

Diarienummer 
KS-2020/796 

   
 

Kommunstyrelsen 

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för beslut, dnr 
RS2020-00389 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Strategi för närvårdssamverkan 2021-

2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala och länets kommuner har sedan 2018 samverkat inom hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) med stöd av Strategi för närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att 
den nu gällande strategin upphör vid årsskiftet har en ny treårig strategi tagits fram. Strategin 
har utarbetats i samverkan med kommunerna genom bland annat Samråd HSVO och 
Tjänsteledning HSVO. 
 
Strategin innehåller en politisk viljeinriktning samt fokusområden för närvårdsarbetet. Genom 
strategin skapas en gemensam grund för länets kommuner och Region Uppsala att politiskt 
och inom tjänsteled samverka för att länets invånare ska få god och sammanhållen tillgång 
till hälsa, stöd, vård och omsorg. Strategins målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och 
insatser från både kommun och region.  
 
Regionalt forum fattade den 10 september 2020 beslut om att godkänna Strategi för 
närvårdssamverkan 2021-2023.  
 
Ärendet 
Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete som bygger på goda relationer och 
att det ska finnas tillit och förtroende mellan de som ska samverka. Arbetet måste 
organiseras, struktureras och formaliseras för att bli hållbart över tid. En viktig utgångspunkt 
är strategin. 
Strategin berör samverkan i allt från långsiktigt strategiska beslut till samverkan i det dagliga 
arbetet, bidrar med en struktur för att hålla samman delarna samt stakar ut gemensamma 
mål att arbeta med. För kommande tre år framgår ett tydligt fokus på utveckling av att stärka 
förutsättningar för samverkan, utveckla systemstöd och arbetssätt samt att genomföra 
utveckling av en effektiv och nära vård. Genom strategi för samverkan skapas 
förutsättningar för Knivsta kommuns invånare att få rätt stöd, vård och insatser på ett 
samordnat sätt i rätt tid. 
Målgruppen för strategin är de som är i behov av stöd, vård och insatser från både kommun 
och regionens hälso- och sjukvård. Ett särskilt samverkansbehov finns kring barn och unga, 
äldre med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa.  
Den samverkan som sker genomförs med en ansvarsfördelning som utgår från den 
lagstiftning respektive huvudman har i ansvar att följa. 
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Uppföljning 
Uppföljning av Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 sker genom 
organisationsstrukturen för HSVO och utgår från avtal, överenskommelser och rutiner. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet att anta strategin innebär inte i sig ekonomiska konsekvenser eller finansiering i 
form av kostnader. Beslutet kan dock påverka kommunens ekonomi indirekt då det handlar 
om hur, och till vad, resurser används. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 
Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef Catrin Josephson 
Utbildningschef Hans Åhnberg 
Hälso- och sjukvårdsstrateg Jan Andersson, Region Uppsala 
 

 
 
 
 

 

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

Strategin innehåller utvecklingsområden som innefattar målgruppen barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Strategin syftar till att förbättra samverkan mellan kommun och region och därigenom 
använda gemensamma resurser på ett effektivt och ändamålsenligt vis för bl. a. barns bästa. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Inga 
 
 
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 detta beslut, gällande att anta det färdiga strategidokumentet, är det inte aktuellt att tillfråga 
barn, men det borda ha gjorts under framtagande av strategin. Det krävs avsatt tid och 
kompetens för att göra det. Det är oklart hur resonemanget gällande barns delaktighet i 
processen har förts mellan region och kommuner under framtagandet av strategin. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Regionkontoret 
Storgatan 27  │  Box 602  │  751 25 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024 

 www.regionuppsala.se 

 

 2020-09-22 Dnr RS2020-00389 

 
Avsändare 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Jan Andersson 

Tfn 018-611 60 07 

 
E-post 
jan.g.andersson@regionuppsala.se 

 

 

 

Beslut om Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 

Den 10 september fattade Regionalt forum beslut om att godkänna förelagt utkast av Strategi för 

närvårdssamverkan 2021-2023 i Uppsala län. Strategin har beretts i samverkan mellan 

huvudmännen i länet och bifogas för hantering och beslut hos respektive kommun.   

 

För övriga eventuella frågor om hanteringen kontakta undertecknad.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jan Andersson  
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STRATEGI FÖR NÄRVÅRDSAMVERKAN 
2021–2023 

 

 

 

 

 
GEMENSAMT ANSVAR FÖR HÄLSA, STÖD, VÅRD OCH OMSORG I UPPSALA LÄN 
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Inledning 
Väl fungerande samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett 

framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete i länet. Det handlar om att ta tillvara styrkorna från berörda 

organisationer för att bättre kunna möta framtidens utmaningar i Uppsala län. Många av de människor 

som möter hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter har komplexa behov som 

förutsätter samarbete mellan olika aktörer. Därför måste möjligheter till en aktiv samverkan och dialog 

skapas och värnas. Det handlar om att sätta länsinvånarnas behov i centrum och ge goda förutsättningar 

för ett hållbart samhälle med goda livsvillkor.  

Närvårdssamverkan omfattar verksamheter inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Två pågående processer 

som är viktiga för närvårdssamverkan i länet är dels det nationella omställningsarbetet för en god och 

nära vård, dels den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

För att möta aktuella och kommande utmaningar som det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför 

pågår en strukturförändring, som drivs av den nationella utredningen Samordnad utveckling för god och 

nära vård (SOU 2017:01). Det är ett långsiktigt arbete för att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på 

primärvården. I Uppsala län finns även en regional utvecklingsstrategi (RUS) som har tagits fram 

gemensamt av länets offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Det regionala 

utvecklingsarbetet ska både se till regionala behov och verka för en utveckling i linje med Agenda 2030 

och de globala målen för hållbar utveckling. Visionen för utvecklingen av Uppsala län är ”Ett gott liv i en 

nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft”. Ett av de prioriterade målen för att 

driva utvecklingen mot visionen är att länet har ”En hälsofrämjande och nära vård”.  

Strategin för närvårdssamverkan är treårig och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och 

kommunerna i Uppsala län. I strategin fastställs mål och fokusområden för den gemensamma 

utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det övergripande målet 

tydliggör de långsiktiga effekter som eftersträvas genom utvecklad samverkan. För att nå det 

övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga utgångspunkter i länets gemensamma 

arbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en beskrivning av vad fokusområdet 

omfattar. Innehållet i strategin är därefter underlag för de verksamhetsplaner som tas fram på lokal nivå i 

samverkan mellan respektive kommun och Region Uppsala.   

Syfte 
Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner kring arbetet 

med hälsa, stöd, vård och omsorg. 

Målgrupper  
Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper 

där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, det vill säga invånare med risk för ohälsa samt 

alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter. 

Några målgrupper med särskilda samverkansbehov som behöver en stor del av vårdens och omsorgens 

resurser är barn och unga, äldre med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk 

ohälsa.  

Utgångspunkter och centrala begrepp 
Det anges ofta att vård och omsorg ska präglas av närhet. Begreppet nära vård har därför på senare tid 

vuxit fram och kommit att prägla utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården. Någon närmare reglering 

av vad som är nära vård finns inte. Det är snarare ett sätt att tänka kring hur man organiserar all hälso- 
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och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov, förutsättningar och 

preferenser så att hela livssituationen beaktas.1 Härav följer att den nära vården inte är en ny 

organisationsnivå. Det är heller inte en ny benämning på dagens primärvård. I den nära vården finns 

primärvården med som en viktig del, men nära vård innefattar också insatser från andra specialiteter och 

organisatoriska vårdformer. Som exempel kan nämnas delar av socialtjänsten, elevhälsan och den 

specialiserade öppenvården.2 Utvecklingen av den nära vården förutsätter samverkan mellan alla berörda 

huvudmän och verksamheter.  

Den nära vården har primärvården som tydlig bas. Primärvård är inte en organisationsform utan en 

vårdnivå. Den ska tillgodose befolkningens basala behov av hälso- och sjukvård, det vill säga öppen vård 

som ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Det omfattar sådan 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte 

kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Här inkluderas både 

regionens och kommunernas öppna hälso- och sjukvård.3  

I Uppsala län sker en stor del av arbetet med att utveckla den nära vården inom ramen för 

närvårdssamverkan. Närvårdssamverkan är både ett gemensamt förhållningssätt och en 

organisationsform där Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län gemensamt driver arbetet med 

hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det omfattar hälso- och sjukvård och kommunal omsorg såväl som 

elevhälsa och tandvård. Hälsa, stöd, vård och omsorg består av många olika aktörer och byggstenar. 

Oavsett hur verksamheterna organiseras uppstår mellanrum och gränsdragningar någonstans. 

Närvårdssamverkan handlar om hur väl vi förmår att överbrygga dessa mellanrum och skapa en 

sammanhållen vård och omsorg för patienter och brukare. Det förutsätter aktiviteter över 

verksamhetsgränser för att uppnå ett gemensamt mål. För att samverkan ska fungera väl finns en 

samordnande organisation samt en gemensam strategi som beskriver inriktningen för arbetet.  

Närvårdssamverkan erbjuder en arena där länets huvudmän gemensamt kan ta utvecklingsansvar för att 

möta länsinvånarnas behov. Ett viktigt gemensamt utvecklingsområde är systemet för en sammanhållen 

kunskapsstyrning. Syftet är att ta fram, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och 

sjukvården och omsorgen. Det innebär att kunskapsstöd tas fram inom relevanta områden och utformas 

så att de är lätta att använda när patienter, brukare, anhöriga och vårdgivare möter varandra.4 

Kunskapsstyrningen ska vara en del av länets gränsöverskridande samverkan där vi tillsammans utvecklar 

och förbättrar verksamheter genom att använda bästa tillgängliga kunskap. Berörda huvudmän behöver 

gemensamt följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet i verksamheterna.  

 
1 SOU 2018:39, s. 54-55 
2 SOU 2020:19, s. 150 
3 SOU 2018:39, s. 56-57 
4 Se https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning.658.html 
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Gemensamt ansvar för hälsa, stöd, vård och omsorg  

Avsiktsförklaring 

 
Uppsala läns kommuner och Region Uppsala tar genom avsiktsförklaringen ställning för att det är ett 

gemensamt ansvar att arbeta i strategins anda. Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete 

som bygger på goda relationer och att det finns tillit och förtroende mellan huvudmännen och 

verksamheterna. Kontinuerlig dialog och modet att våga gå från ord till handling är framgångsfaktorer. 

Ledning och chefer hos huvudmännen har ansvar för att prioritera samarbetet och ge verksamheter och 

medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta enligt strategin.  

Ansvarsfördelning enligt lagstiftning  
Lagstadgade ansvarsområden utgör kommunernas respektive Region Uppsalas fundament för att skapa 

de broar som samverkan mellan huvudmännen och samverkan mellan olika utförare utgör. De 

överenskommelser, riktlinjer och rutiner som med stöd i lagstiftningen tas fram inom ramen för 

samverkan publiceras i dokumentsamlingen Vård i Samverkan (ViS) och finns tillgänglig via Region 

Uppsalas hemsida.5 

Region Uppsala och kommunerna har var för sig ett hälso- och sjukvårdsansvar. Region Uppsala ansvarar 

för all hälso- och sjukvård med undantag för hälso- och sjukvård (dock inte läkarinsatser) i särskilda 

boendeformer och dagverksamheter, samt för hemsjukvård i ordinärt boende, det vill säga patientens 

privata bostad.6 När det gäller hemsjukvård har Region Uppsala, genom ädelöverenskommelsen7, 

överlåtit ansvaret att erbjuda hemsjukvård till länets kommuner. Respektive huvudmans ansvar för 

vården i hemmet och särskilda boenden förtydligas i särskilda överenskommelser, riktlinjer och rutiner 

som publiceras i ViS. I enlighet med förarbeten till ädelreformen 1991 är den hälso- och sjukvård som 

kommunerna sedan dess ansvarar för på primärvårdsnivå.8 Primärvård är därmed en vårdnivå med både 

region och kommun som huvudman, och kräver därför en nära samverkan i både planering och 

utförande. 

Läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården är en central komponent i en väl 

fungerande primärvård. Avtal ska slutas mellan region och kommun om omfattningen av och formerna 

för läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.9 Om regionen inte uppfyller sina 

 
5 https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/halsa-och-vard/halsa-och-vard/vard-i-

samverkan/ 
6 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § 
7 Förhandlingsöverenskommelse om ädel i Uppsala län, 1991 
8 Bet. 1990/91:SoU9 och SOU 2020:19, s. 150 
9 Se Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län, 2020 

Region Uppsala och kommunerna i länet  

• Förbinder sig att bibehålla och vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete kring 

gemensamma målgrupper. 

• Tar ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt utvecklingsarbete med utgångspunkt från 

ansvarsfördelning, mål och fokusområden i närvårdsstrategin. 

• Ansvarar var för sig för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom respektive 

ansvarsområde.  

• Ska vid behov komma överens om gemensam finansiering av vissa verksamheter eller insatser. 
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skyldigheter enligt avtalet har kommunen en författningsreglerad möjlighet att på egen hand anlita läkare 

och få ersättning för sina kostnader för det från regionen.10 

Kommunerna ansvarar för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för att enskilda vid behov får det 

stöd och den hjälp som de behöver i det dagliga livet. Verksamheter inom socialtjänsten har särskilt 

ansvar för insatser och stöd till personer med funktionshinder, vård av unga, viss vård av missbruk samt 

personer som vårdar anhöriga. Inom socialtjänsten finns även ett ansvar för personer som är i behov av 

försörjningsstöd.11 

Den som är huvudman för skolan ansvarar även för elevhälsan. Elevhälsan omfattar förebyggande och 

hälsofrämjande arbete genom medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.12  

Region Uppsala har ansvar för att erbjuda tandvård.13 Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Det omfattar vid behov mobil tandvård till 

personer i hemmet och på särskilda boenden.   

De författningar som gäller för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan innehåller särskilda 

områden för samverkan. Region Uppsala och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen sluta 

överenskommelser om samverkan kring följande målgrupper: 14 

‒ Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

‒ Personer med psykisk funktionsnedsättning.  

‒ Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar. 

 
10 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 16 kap. 1 § 
11 Socialtjänstlag (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbruk i vissa fall. 
12 Skollagen (2010:800) 
13 Tandvårdslag (1985:125) 
14 Socialtjänstlag (2001:453), kap 5 samt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), kap 16 
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Inriktning för närvårdssamverkan 
Här redovisas de mål och fokusområden som ska stödja den gemensamma utvecklingen och planeringen 

av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det övergripande målet tydliggör de långsiktiga 

effekter som eftersträvas genom utvecklad samverkan. Sedan utvecklas målbilden och vad som är viktigt 

för att förverkliga den. För att nå det övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga 

utgångspunkter för det gemensamma arbetet. Genom fokusområdena ges inriktning och struktur för 

länets samverkansarbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en beskrivning av vad 

fokusområdet omfattar.    

Övergripande mål  

Länets invånare får en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg  

  

De långsiktiga effekter som eftersträvas förutsätter en samordnad vård och omsorg i länet. För att uppnå 

detta krävs att de professioner som individerna möter från vården och omsorgen samordnar sina insatser. 

Det är ytterst de personer som arbetar närmast patienten och brukaren som är garanter för att 

samordningen fungerar. Samtidigt arbetar och agerar professionerna i ett komplext system som både 

präglas av olika organisationer och kulturer såväl som av olika verktyg, mål och krav.  

Framgångsrik samverkan kräver därför att systemets beslutsfattare och verksamheter har tydliga mandat 

att agera i enlighet med intentionerna i närvårdssamverkan. Övergripande styrdokument behövs i form av 

överenskommelser, riktlinjer och rutiner som ger formella och praktiska förutsättningar för samverkan 

mellan verksamheter och över organisationsgränser. Verksamheterna är även beroende av 

verksamhetssystem och arbetssätt som rent praktiskt underlättar samverkan. Dessutom kommer 

strukturförändringen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet under kommande år, som i Uppsala län 

drivs inom utvecklingsprogrammet Effektiv och nära vård 2030, kräva stora förändringar som bör 

hanteras i samverkan. Fokus inom närvårdssamverkan kommer därför att ligga på tre viktiga områden:   

‒ stärk de grundläggande förutsättningarna för samverkan, 

‒ utveckla systemstöden och arbetssätten, 

‒ genomför utvecklingsprogrammet en effektiv och nära vård. 

Målet innebär att hälso- och sjukvården och omsorgen är 

• tillgänglig och finns nära invånarna på nya sätt, 

• effektiv och hålls samman med stöd av rätt kompetenser,  

• samskapande med invånarna som aktiva partners i den egna vården och omsorgen, 

• hälsofrämjande och stödjer invånarna i att främja den egna hälsan, 

• jämlik och ges på lika villkor för alla invånare. 
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Fokusområden 2021—2023 

Stärk förutsättningarna för samverkan 

 

Utvecklingen av närvårdssamverkan bygger på goda relationer, både mellan olika politiska beslutsorgan 

och mellan verksamheterna inom vård- och omsorg. Ledningarnas aktiva stöd och ägarskap för det 

gemensamma utvecklingsarbetet krävs för att lyckas, men också att arbetet bedrivs inom en långsiktigt 

hållbar samordningsstruktur och organisation där huvudmännen kan diskutera och hantera 

förutsättningar och behov. Det förutsätter väl fungerande processer både för genomförandet av strategin 

och lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan, samt för utvecklingen av kunskapsstyrning för en 

mer kunskapsbaserad och resurseffektiv vård och omsorg. 

För att styrning och praktik i vården och omsorgen ska få genomslag krävs implementering. Det räcker 

sällan med att bara upprätta strategier, riktlinjer och rutiner för att få genomslag. En ny riktlinje och rutin 

måste ofta förankras på olika sätt i verksamheterna för att slå rot. I en decentraliserad vård och omsorg 

spelar den lokala förankringen stor roll. I samverkansprocesserna är det därför viktigt hur lokala 

företrädare samt experter ute i verksamheterna förmedlar, kommunicerar och tolkar ny kunskap.  

Region Uppsala och kommunerna tillsätter gemensamma medel för att stödja utvecklingen inom 

gemensamma områden. Medlen omfattar även direkta statsbidrag. FoU Socialtjänst och angränsande 

hälso- och sjukvård (FoU-S) har uppdraget att förvalta de gemensamma medlen och att stödja en 

kunskapsbaserad verksamhetsutveckling inom kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård. Det omfattar bland annat metodstöd, analyser som grund för verksamhetsutveckling samt 

kunskapsspridning och omvärldsbevakning.  

Utveckla systemstöd och arbetssätt  

  

Väl fungerande systemstöd ska vara användarvänliga, underlätta hanteringen av olika uppgifter och 

stödja verksamheternas genomförande. Verksamheternas och professionernas möjligheter att samverka 

och samordna sina insatser är beroende av att det finns väl fungerande systemstöd. Journal- och 

Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden 

• Effektivisering av organisation, styrning och uppföljning avseende samverkan inom hälsa, stöd, 

vård och omsorg.  

• Utveckling av en gemensam struktur för kunskapsstyrning och tillgängliggörande av relevanta 

kunskapsstöd. 

• Implementering av strategier, riktlinjer och rutiner samt överenskommelser. 

• Användning av gemensamma medel för att utveckla kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård. 

Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden 

• Utveckling och tillämpning av verksamhetssystem.  

• Införande av digitala hjälpmedel. 

• Ändamålsenliga arbetssätt utifrån individens perspektiv. 
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avvikelsehanteringssystem är exempel på viktiga hjälpmedel för kommunikation i vårdprocesserna och 

kvalitetssäkring av verksamheter.  

E-tjänster och digitalisering är avgörande för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården 

och omsorgen. Genom att till fullo utnyttja digitaliseringens möjligheter går det att stärka tryggheten i 

vården och uppnå en mer jämlik vård och hälsa samtidigt som resurserna används mer effektivt. Med 

hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras och överföras på ett 

säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilda. Därmed kan personal 

inom vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser planera och 

utföra insatser av hög kvalitet.  

En viktig väg framåt är förändrade arbetssätt som stödjer utvecklingen inom hälso- och sjukvården och 

omsorgen, bland annat genom ett personcentrerat arbetssätt och teamarbete tillsammans med patienter 

och brukare. En viktig utmaning i framtiden är att nyttja kompetenser mer relevant oavsett 

organisationstillhörighet. Det tvärprofessionella perspektivet i vård och omsorg stärks allt mer och 

förutsätter ett mer teambaserat arbete i nya vårdmiljöer och med digitala verktyg. Vården och omsorgen 

är samordnad när alla aktiviteter ingår i en väl fungerande helhet kring individen, samtidigt som individen 

och anhöriga ges möjlighet att vara medskapande i aktiviteterna efter förmåga och preferenser. 

Individens och anhörigas delaktighet bidrar till trygghet och kvalitet på vården och omsorgen samt vid 

förflyttningarna däremellan. Patient- och brukarmedverkan kan stärkas genom att patient- och 

brukarföreträdare erbjuds vara delaktiga i arbetet med att utveckla vård och omsorg.  

Genomföra en effektiv och nära vård 

 

För att uppnå målen krävs förändring och utveckling av hälsosystemets struktur. Dagens organisation 

kommer inte att klara av att möta framtida vårdbehov utifrån tillgängliga resurser. De närmaste åren 

innebär ekonomiska utmaningar och samtidigt behöver ett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete 

genomföras för att klara utmaningarna på sikt. Region Uppsala och kommunerna har ställt sig bakom en 

gemensam målbild och inriktning för utvecklingen av hälsosystemet i länet. Arbetet drivs inom ramen för 

utvecklingsprogrammet Effektiv och nära vård 2030 och handlar framförallt om den nära vården med 

stort fokus på primärvårdens hälso- och sjukvård. De förändringar som föreslås kommer att få 

följdverkningar för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Länets samverkansstruktur är en naturlig arena för 

att driva omställningen. 

Förstärkning av en mer nära vård behöver ske i tätt samspel mellan vård- och omsorgsgivarna som har 

ansvar för samma invånare. En ökad närhet och tillgänglighet är generella krav samtidigt som lokala 

förutsättningar och behov i befolkningen skiljer sig åt, inte minst mellan stad och landsbygd. Det behöver 

avspeglas i hälsosystemets struktur. För att nå en effektiv och nära vård 2030 föreslås ett antal noder, så 

kallade vårdcentrum, i länet till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras. 

Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden 

• Utveckling av hälsosystemets struktur med inriktning på    

◦ Vårdcentrum  

◦ Närmottagningar 

◦ Vård och omsorg i hemmet 

◦ Insatser för psykisk hälsa 
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Där kan medarbetare från flera huvudmän och organisationer samarbeta nätverksbaserat utifrån 

invånarnas bästa och gemensamma resurser nyttjas effektivt.  

 

För att ytterligare stärka tillgänglighet till vård på olika geografiska platser utanför tätorter finns förslag 

om inrättande av närmottagningar. Det är flexibla mottagningar, som komplement till vårdcentrum, med 

distriktssjuksköterskor och/eller vård via mobila team. Utveckling av vårdnivån närmottagning är ett sätt 

att ytterligare trygga invånarnas närhet till likvärdig och jämlik vård över hela länet. Viktiga 

förutsättningar är att klargöra vilka verksamheter som ska knytas till närmottagningarna, hur samverkan 

kan ske mellan region och kommuner samt konkreta geografiska placeringar i länet. En utgångspunkt är 

att ta tillvara samordningsvinster för invånarna genom exempelvis samlokalisering av kommunal service 

och den nära vården.  

Avgörande för den nära vården är möjligheten för invånare med komplexa vård- och omsorgsbehov att få 

en säker och god vård och omsorg i det egna hemmet. En väl fungerande vård i hemmet bidrar till att 

förbättra tillgänglighet och till att undvika onödiga akutbesök samt in- och återinskrivningar i sluten vård. 

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

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

och blir en självklar del av vården hemma.  

Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa lyfts som ett växande problem. Det är därför angeläget 

att arbeta långsiktigt med insatser för att främja psykisk hälsa och tidigt möta psykisk ohälsa. Främjande 

och förebyggande insatser ska utvecklas med utgångspunkt i det hälsofrämjande arbete som pågår i länet. 

Inom ramen för nationella satsningar finansieras exempelvis gemensamma projekt för att främja psykisk 

hälsa genom tidiga förebyggande insatser. Samtidigt ska personer med psykiska besvär få vård och stöd 

baserad på mest effektiva omhändertagandenivå. Det förutsätter ett väl utbyggt samarbete mellan 

primärvård, specialistvård, elevhälsa och socialtjänst. En naturlig ingång för behandling av psykisk ohälsa 

är primärvården, men även andra verksamheter som till exempel elevhälsan kommer i kontakt med unga 

som har behov av stöd och samtal vid lättare eller medelsvår psykisk ohälsa.  
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Organisation och styrning av närvårdssamverkan 
Samarbetet kring hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län utgår från frivillig samverkan. Det innebär att 

Region Uppsala och kommunerna tagit initiativ till närvårdssamverkan för att uppnå resultat genom 

bättre koordinering och samordning av berörda organisationer och verksamheter. Utgångspunkten är en 

övertygelse om att närvårdsamverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner bidrar till helhetssyn, 

långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt bidrar till att gemensamma 

resurser används på bästa sätt. En organisation har därför byggts upp för att stimulera till och underlätta 

gemensamt agerande och koordinering av resurser. Inom ramen för organisationen tas strategin och 

lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan fram, beslutas och följs upp. Horisontella 

samarbetsformer stimuleras genom olika typer av styrmedel såsom överenskommelser, riktlinjer och 

gemensamma ekonomiska medel (FoU-S).  

Figur 1: Organisation för samverkan kring hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län  

 

 

 

Av figuren framgår att närvårdssamverkan i länet drivs utifrån en politisk organisation (rosa färg) där 

Regionalt forum och Samråd HSVO samt lokala politiska samråd HSVO ingår. Regionalt forum ansvarar för 

samverkan kring länets samlade långsiktiga utveckling, vilket bland annat innebär att de tagit initiativ till 

strategin för närvårdssamverkan. Samråd HSVO har en rådgivande roll och ska bidra till ökad helhetssyn 

och långsiktighet i styrningen av verksamheter oberoende av huvudman, bland annat genom fokus på att 

gemensamma resurser används på bästa sätt. De politiska ledamöterna har i uppdrag att bära och 

förankra information mellan Samråd HSVO och de lokala politiska samråd som finns i respektive kommun. 

Samråd HSVO har även i uppdrag att vårda ett avtal om gemensamma medel och samverkan kring 

kunskapsstyrning, där ärendena hanteras av FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-

S). FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation och men har ett regionalt uppdrag kring frågor som rör 

kunskapsstyrning.  
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Som stöd för den politiska samverkansorganisationen finns en tjänstepersonsorganisation (blå färg). På 

regional nivå utgörs den av Regionala ledningsgruppen (RLG) och Tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och 

omsorg (TL HSVO). De ansvarar för beredning och uppföljning av ärenden till politiken. Det omfattar 

frågor där Region Uppsala och fler än en kommun berörs. De tjänstepersoner som sitter i RLG och TL 

HSVO har övergripande ansvar för att implementera fattade beslut samt nya och reviderade 

gemensamma styrdokument inom sina respektive hemorganisationer. Som stöd finns arbetsutskott (AU) 

och regionala samverkansgrupper som tillsätts vid behov för att fördjupa frågeställningar och driva 

specifika frågor, samt FOU-S som bereder användningen av gemensamma medel (streckat i figuren). 

En avgörande del av arbetet med samverkan sker på lokal nivå där arbetet implementeras. I varje 

kommun finns därför ett lokalt samråd HSVO som fattar beslut om och följer upp verksamhetsplaner för 

arbetet på den lokala nivån. I varje kommun finns även en lokal tjänsteledning HSVO som bereder och 

följer upp ärenden åt politiken. De tillsätter särskilda arbetsgrupper vid behov. Dessutom finns en 

gemensam samordningsfunktion, samfinansierad av kommunerna och Region Uppsala, i form av 

närvårdsstrateger som har i uppdrag att stödja politiken och tjänsteledningarna samt att driva arbetet 

med närvårdssamverkan på lokal nivå.  
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Tjänsteskrivelse 
2020-11-11 

Diarienummer 
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Kommunstyrelsen 

Nya bryggor till Särstabadet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fördelar 150 tkr från Kommunstyrelsens prioriterade medel till nya bryggor 
till Särsta badet och beviljar 350 tkr i investeringsmedel för ändamålet 2021.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Det välbesökta Särstabadet i Knivsta har sedan 2003 haft de bryggor som finns där idag. 
Under våren sommaren 2020 köptes en ny flytbrygga till badet för att den tidigare visade sig 
vara i så dåligt skick inför en sommar där det förväntades vara många besökare till badet. 
Under sommaren där badplatsen visade sig bli välbesökt blev det också uppenbart att 
befintliga bryggor är i ett skick där bryggorna behöver bytas ut för att fortsätta vara en trygg 
badplats för besökare.  
Bakgrund 
Efter en genomgång av de bryggor som finns vid badplatsen, Särstabadet idag, visar det sig 
att de är i behov av att bytas ut. Alternativet är att stänga då det inte längre är tryggt att 
vistas på bryggorna. Bryggor av detta slag behöver bytas ut under vintertid då det närmare 
vår- och sommar blir för mörkt i vattnet för att kunna genomföra det åtgärder som behövs.  
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den kostnad som innebär ett byta av bryggor uppgår till 500 tkr enligt offert. Dels är det en 
kostnad för att ta bort det befintliga bryggorna och för iordningställandet, 150 tkr. Det innebär 
utöver det en investeringskostnad på totalt 350 tkr och en avskrivningsperiod på 15 år. 
Avskrivningskostnaden innebär då årskostnad enligt följande: 
år 1: på 24 350 kr och år 10: 21 650 kr.  
Avskrivningskostnaden kan hanteras inom befintlig budgetram.  
 Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2020-11-11 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef fritid 
Ekonomikontoret 
 
 
 
Lena K Larsson 
Kultur- och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ja, i allra högsta grad. De befintliga bryggorna är i ett sådant skick så att barn och vuxna kan 
komma till skada och är i dagsläget inte en trygg plats att vara på.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Med nya bryggor till badet bidrar kommunen med en trygg badplats.  
 
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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Kommunstyrelsen 

Revidering av regler och rutiner för reklam i kommunens 
anläggningar 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar styrdokumentet Regler och rutiner för reklam i kommunens 
anläggningar daterat 2020-11-12. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma 
under våren 2021 med en plan för hur kommunen kan sälja fast reklam och Arenanamn för 
CIK.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid Kommunstyrelsemöte i oktober 2020 var ett ärende för reklam uppe för beslut. Ärendet 
antogs med en ändring och några ytterligare utredningspunkter. Det här ärendet är svar på 
ytterligare utredning och en revidering av det dokument som ligger till grund för beslut.  
 
 
Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att ändra dokument till att fast reklam kan få 
förekomma i Hälsohuset- och Alsikesporthall som tidigare. Uppdraget i övrigt var att se över 
möjligheten för Knivsta kommun att ta del av de sponsorintäkter som föreningar få ta del av 
när föreningarna sluter avtal med olika sponsorer. Den frågan var kopplad till samtliga av 
kommunens anläggningar.  
 
Svar på uppdraget som gavs vid förra Kommunstyrelsen:  
Vid en översyn av det dokument som ligger till grund för beslutet har ett förtydligande gjorts 
men vilken typ av reklam som kan komma att tillåtas, här har vi gjort ett tillägg med att 
politiska och/eller religiösa budskap inte är tillåtna.  
När det gäller kommunens möjlighet att ta del av föreningarnas sponsorintäkter så föreslår 
förvaltningen att så inte sker. Dels ser förvaltningen att så stor del av intäkten tillfaller barn 
och unga och därmed så mycket som möjligt den förening som arbetat att få intäkten på 
plats. Dels så är skattereglerna sådana att det skulle innebära att en del tid för både 
förvaltning och förening för att det ska ske på skatteriktigt sätt.  
En ändring i dokumentet har dock skett med en tydlighet att det är upp till föreningen att visa 
att kommunen upplåter platsen och därmed är en lika stor sponsor som övriga.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
För att föreningar ska ges möjlighet att bedriva barn- och ungdomsverksamhet på ett bra sätt 
utan att fördyra kostnaderna ser förvaltningen en stor fördel i att reklam enligt rutin i våra 
anläggningar kan bidra på ett bra sätt, rent ekonomiskt.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Bilaga, revidering av regler och rutiner för reklam i kommunens anläggningar.  
 
 
Lena K Larsson 
Kultur- fritids förvaltningschef 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Lena K Larsson Kultur- och fritids förvaltningschef 

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

Reklam intäkter för våra föreningar i Knivsta påverkar avgifterna som barn har för att utöva 
sin föreningsidrott.  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Vi har i och med dokumentet före regler och rutiner för reklam i kommunens anläggningar 
haft barn och unga i fokus men också tagit hänsyn till övriga aspekter som lokal/anläggning 
och de regler som behöver råda.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Föreningar kan önska ännu mer möjlighet till reklam ur den ekonomiska aspekten.  
 
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. 
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Allmänt 
 
Det finns en beslutad avtalsmall för fast reklam på Hälsohuset och i Alsike sporthall. I 
samband med det utökade antalet disponibla ytor med anledning av färdigställandet av 
Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK, finns ett behov av att ta fram tydliga regler och 
rutiner för reklam i kommunens anläggningar. Dessa rutiner och regler ersätter tidigare beslut 
men ändras inte förutom några förtydligande angående Hälsohuset- och Alsike sporthall. 
 
Bakgrund 
 
I anläggningar som Hälsohuset och Alsikehallen använder skolan lokalerna för sin 
verksamhet dagtid och föreningar för sin verksamhet, kvällstid. Tidigare beslut om att fast 
reklam får förekomma i Alsikehallen och i Hälsohuset sporthall, står kvar och ändras inte.  
CIK ställer särskilda krav på verksamhetsskyltning. Skylten får inte störa viktiga 
byggnadsdelar eller detaljer och det ställs högre krav på att skylten anpassas estetiskt till 
byggnaden, genom att exempelvis att endast exponera reklam till anvisad plats.  
 
Allmänt om Regler och rutiner 
 
Reklam- och sponsorintäkter är av stor vikt för föreningarna. Kommunen har tagit fram regler 
för att föreningarna ska behandlas jämlikt och ges samma förutsättningar att exponera reklam.  
 
Försäljning av arenanamn behandlas inte i detta dokument utan beslutas av Kommunstyrelsen 
vid förekommande fall.  
 
Reklam i anläggningarna delas upp i: 
 

• Lös/tillfällig reklam som löstagbara skyltar på inomhusvägg, innebandysarg (i 
scenario där fler innebandyföreningar är verksamma kommer avtal om tidsperiod tas 
fram för sargen), ismaskin, banderoller, digitala skärmar, rollups etcetera. Dessa visas 
tillfälligt alternativt sätts upp under aktiviteten för att plockas ned igen direkt efter 
avslutad aktivitet. 

 
• Fast reklam finns kvar under kortare eller längre period. Exempel på fast reklam är 

fastmonterade skyltar på husväggar (inomhus och utomhus, på stängsel vid 
fotbollsplaner eller annan reklam- som ej är löstagbar. Avtal om fast reklam kan 
endast överenskommas med Knivsta kommun eller den som har uppdrag enligt avtal 
med Knivsta kommun.  
 

• Reklam vid större arrangemang/elitspel oavsett anläggning, 
Tv-avtal, krav från specialförbund, försäljning av produkter etc.  
 

Reklam tillåts endast i anläggningar för verksam förening där matcher, tävlingar och 
evenemang bedrivs och föreningen närvarande.  
 
Reklamen ska följa respektive specialförbunds regler och ska dessutom följa samhällets etiska 
och moraliska regler samt riktlinjer från KO som gäller reklam riktad till barn. Ingen 
diskriminerande reklam eller reklam för alkohol, droger, tobak eller spelbolag får förekomma. 
Ingen reklam med politisk och/eller religiös inriktning får förekomma.  
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Avtalsperioden för fast reklam där fast reklam är tillåtet gäller för en period om max 3 år 
innan nytt avtal behöver tecknas. Uppsägningstiden är 6 månader.  
 
Vid utökad eller förändrad skyltning får endast ske i samråd med Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
  
Vid enstaka bokning av anläggning får endast lös reklam användas.  
 
Överenskommelse ska alltid ske med Kultur- och fritidskontoret. Vid försäljning av reklamyta 
på arena där flera aktörer är verksamma samtidigt, vid samma tillfälle, baseras ytan för 
exponering av reklam på nyttjandegrad av arenan för respektive förening (exempel digital 
skärm). 
 
Om något av ovanstående bryts äger Knivsta kommun rätt att ta ned/bort reklamen. 
Eventuella kostnader för nedtagning och återställning kommer att faktureras föreningen.  
 
Kommunen debiterar ingen hyresavgift för den av föreningen disponerade ytan för fast 
reklam. I Hälsohuset och Alsikehallen.  
 
Drift och skötsel sköts olika på anläggningarna. Detta påverkar möjligheterna till att exponera 
reklam.  
 
Föreningen åtar sig att väl vårda och underhålla uppsatt reklam. Reklam får bara sättas upp på 
anvisad plats för respektive anläggning. Kultur- och fritidskontoret ansvarar för att anvisa 
plats för att sätta upp reklam i respektive anläggning. 
 
Knivsta kommun debiterar ingen hyresavgift för den av Föreningen disponerade väggytan.  
 
Föreningen ombesörjer och bekostar en skylt som visar att Knivsta kommun också stödjer 
klubben. Underlag för tillverkning av skylten erhålls från Kultur- och fritidsförvaltningen 
Denna skylt ska ha samma storlek och liknande placering som övrig huvudsponsor eller 
liknande. Det ska klart framgå att Knivsta kommun är föreningens huvudsponsor. 
All eventuell reklamskatt betalas av förening/arrangör. 
 
Regler för reklam då Knivsta kommun driver och sköter anläggningen  
 
I kommunens anläggningar bedriver fler än en förening verksamhet.  
 
Tillåten reklam:  
 

• Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet. 
• Fast reklam enligt avtal som slutits mellan förening och kommun får förekomma i 

Alsike- och Hälsohuset sporthall, på angiven plats.  
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Regler för reklam då Knivsta kommun äger anläggningen, medan föreningen driver och 
sköter anläggningen (ex Engvallen och Brunnbyvallens fotbollsplaner)  
 
Tillåten reklam: 

• Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet  
• Fast reklam enligt det avtal som skrivs med föreningen som sköter anläggningen 

 
Reklam vid större arrangemang/elitspel i kommunalt driven anläggning:  
 
Alltid i överenskommelse med Kultur-och fritidskontoret. Avtal ska skrivas där det framgår 
vilka produkter som får säljas och vilka avtal som gäller angående exempelvis tv-sändningar 
etc.  
 
Placering och utformning av reklam  
Plats för uppsättning av fast reklamskylt anvisas alltid av kommunen. Kommunen godkänner 
även reklam och estetisk utformning innan reklamen monteras. Ingen trasig eller inaktuell 
reklamskyltning får förekomma - sådan ska avlägsnas av föreningen. Varje förening ser till att 
reklamskylten monteras och demonteras efter överenskommelse. Föreningen bekostar 
montering, skötsel, reparationer, underhåll samt demontering av reklamen. Detta får dock inte 
störa ordinarie verksamhet.  
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-11 

Diarienummer 
KS-2019/830 

   
 

Kommunstyrelsen 

Knivstaförslag om betongskatepark i Knivsta centrum 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget om betongskatepark ska utredas ytterligare i 
samband med detaljplanering och projekt för Västra Ängby.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har lämnats in ett Knivsta förslag under 2019 som har nått över 100 röster och har 
därmed utretts av Kultur- och fritidskontoret. Förslaget är en aktivitet som behöver ingå i en 
större helhet och planering för Knivsta och förslaget från förvaltningen är därför att det får 
utredas vidare i samband med projektet och detaljplaneringen för Västra Ängby.  
Knivstaförslaget  
Frågeställaren lämnar in ett förslag för sina barn som gärna ser att man kan åka skateboard i 
centrala Knivsta. I förslaget bifogas en film där men anlagt en sk. skatepark på annan ort.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ingen genomförd i detta läge.  
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2020-11-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef fritid 
Förslagställaren  
 
 
 
 
Lena K Larsson 
Kultur- och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Förslaget som sådant riktar sig främst till barn och unga men även vuxna.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Förslaget är att det utreds ytterligare eftersom det har en påverkan på barn, unga och 
folkhälsa i Knivsta.  
 
 
 
 
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. 

Liv, hälsa ung undersökningen som genomfördes 2019 ställer frågan om aktiviteter på 
fritiden och skatemöjligheter finns med där som en aktivitet. Inte självklart resultat som gör 
att det är tydligt att Knivsta borde erbjuda möjligheten men aktiviteten finns med.  

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

Tjänsteskrivelse 
2020-11-12 

Diarienummer 
KS-2019/867 

   
 

Kommunstyrelsen 
Knivstaförslag om friluftsgård 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår Knivstaförslag om friluftsgård. 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur-och fritidsförvaltningen har utrett möjligheteten att möta det Knivstaförslag om 
friluftsgård som lämnats in och fått över 100 röster. Som föreslaget anger så har ett 
erbjudande för verksamma föreningar vid elljusspåret i Knivsta fått möjlighet till en bod för 
det ändamål som beskrivits i förslaget. Föreningarna har dock tackat nej och anser sig inte 
ha möjlighet att driva en sådan typ av lokal vid elljusspåret. Förvaltningen anser därmed 
förslaget utrett och föreslår att kommunstyrelsen avslår förslaget.  
Knivstaförslaget 
Beskrivning  
Det finns ett stort intresse hos kommunens medborgare för friluftsaktiviteter såsom 
skidåkning, löpning, cykel och orientering. Idag bedrivs en hel del av dessa i och ikring 
elljusspåret. Jag är övertygad om att en friluftsgård i anslutning till elljusspåret skulle göra att 
ännu fler fick upp ögonen för motionens betydelse. Det skulle bli en naturlig samlingspunkt, 
inte bara för de redan ”frälsta” utan även för alla som vill ta en promenad, springa, cykla eller 
åka skidor och kunna duscha och ta en fika efteråt. Kommunen bör kunna stå för 
investeringen (ett CIK i mikro-mikroformat) medan driften med fördel kan överlåtas åt 
exempelvis Vassunda IF, Knivsta CK, L-100 IF etc.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den byggbod som har varit använd under tiden Knivsta Centrum för idrott och kultur har 
färdigställts, ägs idag av Kultur och Fritid. Förslaget till föreningarna var att betala för en 
flyttkostnad av boden till elljusspåret, en kostnad som är ca 200 tkr men som föreningarna 
hade möjlighet att flytta för 60 tkr. Driften för boden sedan på plats skulle vara ca 15 tkr per 
år, en summa som förvaltningen var beredd att ingå ett samarbete kring.  
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef fritid 
Förslagsställaren 
 
Lena K Larsson 
Kultur- och fritidschef 



 § 212 Knivstaförslag om friluftsgård - KS-2019/867-3 Knivstaförslag om friluftsgård : Knivstaförslag om friluftsgård

Sida 2 av 2 

 
 

 

  

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

Boden hade till syfte, enligt förslag vara en del av en samlingsplats, där barn och unga 
givetvis är inkluderade.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Det har föreslagits en lösning enligt förslag men då ingen aktör kan driva en sådan typ av 
verksamhet just nu går det inte att genomföra. Anläggningen erbjuder idag redan fina 
möjligheter för barn, unga och vuxna att vara i natur och motionera enligt önskemål.  
 
 
 
 
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 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-12 

Diarienummer 
KS-2019/909 

   
 

Kommunstyrelsen 

Knivstaförslag om konstsnöslinga 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till konstsnöslinga när 
projektet kring Kölängen återupptas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivstaförslaget om konstsnöslinga i Knivsta har nått över 100 röster och Kultur- och 
fritidsförvaltningen har påbörjat en utredning av ärendet. Det platsförslag som föreslås är en 
plats där flera delar ska genomföras enligt tidigare beslut. Naturområde, konstgräsplan mm. 
Förslaget om konstsnöslinga föreslås utredas vidare i samband med att hela det området 
planeras. Frågor som miljöaspekt, bilvägar och parkeringar, vattentillgång mm är faktorer 
som kräver mer utredning i frågan.   
Knivstaförslaget  
Ideella krafter i Vassunda Skidsektion skapar varje år fantastiska skidspår efter vädrets 
förutsättningar på vårt elljusspår. Men slitet är ofta otacksamt då töväder kommer ofta och 
plötsligt under vintern. För att få stabilare och mer långsiktiga förutsättningar för längdskidåkning i 
Knivsta är det därför på tiden att vi skapar en konstsnöslinga likt den man har i Bålsta. En lämplig 
plats skulle vara runt ängarna vid Kölängen runt det nya idrottsområdet. Vatten skulle då kunna 
tas från Valloxen. Finansiering sker på samma sätt som i Bålsta eller Storvreta genom 
säsongskort eller dagkort. Hört att investeringskostnaderna för snökanoner i Bålsta var ca 6 milj. 
Intäkterna per säsong ligger på ca 700 000 kr.  
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommer att genomföras vid senare tillfälle om förvaltningen får i uppdrag att återuppta 
utredningen om konstsnöslinga enligt förslag.  
Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef fritid 
Förslagsställaren  
 
 
Lena K Larsson  
Kultur- och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Tillgång till snö och möjlighet att åka skidor bidrar till folkhälsa och rörelse fler säsonger över 
året.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Att förslaget utreds vidare tar barn och ungas välmående i beaktande.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Förslaget bidrar till folkhälsa, rörelse och ev. intäkt till kommunen. Miljöpåverkan, 
vattenåtgång i ett geografiskt läge i Sverige där tillgång till kallare klimat och natursnö 
saknas, kommer behöva vägas nogsamt innan beslut kan tas.  
 
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 



 § 214 Övergripande uppföljning av kontrollområden - KS-2020/244-1 Övergripande uppföljning av kontrollområden : Tjänsteutlåtande 2020-11-17

Sida 1 av 2 

   
 

  
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Karin Allard 
Karin Carlsson 
Elin Yilmaz 
Verksamhetscontrollers 

2020-11-17 KS-2020/244 

 
Kommunstyrelsen 

Övergripande uppföljning av kontrollområden 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och rapportens åtgärdspunkter och 
utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i styrelsens intern 
kontrollplan. 
 

2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplanen för 
kommunstyrelsens verksamheter 2020 är tillräcklig.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för Kommunstyrelsen (KS 2020/244). 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
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 x   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2020 
syftar till att visa hur förvaltningen arbetar med dessa områden.. Beslutet om att 
godkänna uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar 
snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra 
till en hög kvalitet i verksamheterna.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Uppföljning av 
kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade 
för kommunstyrelsen 

 
 
 
Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2020 
KS-2020/244 
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Anmälan om delegationsbeslut  
 

Inledning  
Inför framtagandet av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2020 identifierades fem 

kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för 

delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med 

anledning  
av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts.  

 

Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna 

delegationslistor under utvald period. 

 

Bakgrund  
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 till annan att 

fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till 

utskott, ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens 

vägnar. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna 

laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten 

skall redovisas i nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av 

besluten. Invånaren har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet. 

 

Metod  
Vid tre tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet. 

Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts 

mot delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort 

inom skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet. 

 
Resultat 

Nämnd  

Antal 

stickprov 

Antal ärenden 

anmält till nämnd 

Antal ärenden anmält 

till nämnd i skälig tid 

Antal hänvisningar till 

delegationspunkt i beslut 

KS- maj 6 5 5 4 

KS- juli 4 3 3 3 

KS- aug/sep 5 5 5 3 

  

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. 

 

Analys och slutsatser  
Hanteringen av beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning bedöms fungera 

tillfredsställande trots avvikelser. Delegater som missat att anmäla ärenden har blivit informerade.  

 

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive nämnd.  

Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas. 
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Arbetsmiljö  
 

Inledning  
Inför framtagandet av Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var hög 

för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke 

välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. 

Med anledning av det har denna uppföljning av arbetsmiljön inom Kommunstyrelsens 

verksamheter genomförts. Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och 

rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

 

Bakgrund  
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun 

har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till 

biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa 

nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter.1 

 

Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 

förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 

reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 

återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en 

så kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) 

 där exempelvis utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid 

arbetsplatsträffar finns. Övriga insatser som stödjer kommunen i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och 

MedarbetarPulsen.5 Den här uppföljningen gör nedslag i verksamheternas arbete i KIA och 

MedarbetarPulsen, eftersom dessa system tillsammans täcker in både det fysiska och 

psykosociala arbetsmiljöarbetet. Utöver detta redovisas statistik för sjukfrånvaro och 

personalomsättning. 

 

Knivsta kommun har ett kommunövergripande mål om att sjukfrånvaron ska understiga 6,0 %. 

Nivån på kommunens totala sjukfrånvaro låg 2019 på 6,9 procent. Förhoppningen är att 

sjukfrånvaron ska minska, samt stabiliseras på en nivå som bedöms vara relevant för 

verksamheten.6  

 

Personalomsättning handlar om medarbetares rörlighet. Knivsta kommuns ambition är att 

medarbetare ska välja sin arbetsplats varje dag och att alla ska känna sig viktiga och delaktiga i 

kommunens samhällsviktiga verksamhet. För 2019 var det sammanlagda måttet för kommunens 

personalomsättning 19,5 procent, vilket var en minskning med fyra procent från 2018. 

Kommunen utgår från Nyckeltalsinstitutets7 definition av personalomsättning, vilken innebär att 

vi söker ut det 

                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, daterat 2019-05-06, se 

arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete för mer information om arbetsmiljöansvaret.  
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den senaste 

sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.  
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön.  
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom hälsoområdet.  
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019.  
6 Ibid.  
7 För mer information se: http://nyckeltal.se/nyckeltalsportalen/.  
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lägsta antalet månadsanställda medarbetare som börjat eller slutat under året. Detta tal divideras 

med antalet anställda vid årtalets början.8  

 

MedarbetarPulsen är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg som implementerades i kommunen 

2018. Resultatet från MedarbetarPulsen ska analyseras av verksamheternas medarbetare under 

ledning av chef och handlingsplaner ska tas fram, vilka sedan kontinuerligt kan följas upp med 

nya mätningar. Minst två gånger per år sker en mätning av kommunens alla verksamheter, där en 

av dessa mätningar sker för samtliga på hösten och den andra mätningen sker på våren då det bäst 

passar verksamheten. Utöver dessa mätningar kan verksamheterna själva välja om ytterligare 

mätning behövs.9 

 

KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och 

risker i arbetsmiljön. Systemet utgör också ett stöd vid skyddsronder, eftersom det möjliggör 

genomförande av riskhantering. Det är viktigt att arbeta systematiskt för att minska tillbud och 

olycksfall i arbetet. KIA stödjer i att skapa en överblick i de händelser som sker, samt i att se vilka 

mönster som eventuellt behöver åtgärdas. KIA implementerades i kommunen under 2017.10  

 

Metod  
Följande metoder har använts:  

 Redovisning av sjukfrånvaro och personalomsättning.  

 Genomgång av statistik kring arbetsmiljö, hämtat från KIA och MedarbetarPulsen, samt 

kontroll om analyser är genomförda på enhetsnivå utifrån MedarbetarPulsen.  

 

Resultat 

 
*Här redovisas andelen organisatoriska enheter som gjort MedarbetarPulsen 2019.  

**Kommunledningskontoret består första halvåret 2020 av Stabsgruppen, Administrativ service, Kommunikation, Kontaktcenter, 

Lokalförsörjning, Måltidsverksamhet, Säkerhet och beredskap och IT-övrigt. 

***Kultur och Fritidskontoret består av Kultur och Fritid stab, Bibliotek, Kulturskolan, Anläggningar och Ungdomsverksamhet 

****Status för de KIA-rapporter som anmäldes under första halvåret av 2020 är inhämtat under oktober 2020. 

 

Följande enheter vid Kommunstyrelsens verksamheter ligger över det kommunövergripande 

målet om en sjukfrånvaro under 6,0 %, under första halvåret 2020: Administrativ service (7,5 %) 

Kontaktcenter (6,8 %) och Biblioteket (8 %). Enheter med färre än 10 medarbetare redovisas inte 

separat även om sjukfrånvaron har överskridit 6 %.  

  

                                                           
8 Knivsta kommun Personalbokslut 2019.  
9 Ibid.  
10 Ibid.  

Kommunstyrelsens verksamheter: Kommunlednings-
kontoret**

HR- och 
Ekonomikontoret

Kultur- och 
Fritidskontoret***

Medelvärde 
KS

Medelvärde Knivsta 
kommun

Sjukfrånvaro första halvåret 2020: 4,6% 0,6% 7,8% 5,4% 8,7%
Personalomsättning första halvåret 2020: 10,2% 16,5% 15,2% 12,6% 7,6%
Genomförd MedarbetarPuls 2019:* 100% 100% 100% 100% 100%

Kommunstyrelsens verksamheter: Kommunlednings-
kontoret**

HR- och 
Ekonomikontoret

Kultur- och 
Fritidskontoret*** Antal KS

Antal Knivsta 
kommun

Antal medarbetare första halvåret 2020: 74 20 44 138 1076
Antal rapporter i KIA första halvåret 2020: 4 0 6 10 79
Varav status:****                Rapporterad: 3 0 6 9 53
                                           Klar: 1 0 0 1 28
                                           Förfallen: 1 0 1 2 13
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Analys och slutsatser  
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 %. 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.  

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
De åtgärdspunkter och utvecklingsområden som listas nedan har identifierats inom ramen för 

denna uppföljning. Kommunstyrelsens verksamheter bör:  

 

 Analysera orsakerna till den relativt höga sjukfrånvaron vid enheterna Administrativ 

service, Kontaktcenter och Biblioteket, då dessa enheter ligger över det 

kommunövergripande målet om en sjukfrånvaro under 6,0 %, under första halvåret av 

2020. Sjukfrånvaron kan ha ett samband med coronapandemin, vilken ingen visste skulle 

drabba Knivsta såväl som resten av landet och världen då det kommunövergripande målet 

kring sjukfrånvaron sattes i Knivsta kommun. 

 

 Analysera orsakerna till den relativt höga personalomsättningen. En relativt hög 

personalomsättning behöver inte vara osund, då orsaker kan vara exempelvis 

pensionsavgångar, samt att medarbetare byter arbeten mellan enheter inom 

organisationen. Dock har Knivsta kommun som mål att dess medarbetare ska välja 

Knivsta kommun som arbetsgivare varje dag, varför detta område bör bevakas och 

undersökas vidare.  

 

 För att det arbete som medarbetarna lägger ner på MedarbetarPulsen ska kunna nyttjas 

fullt ut och följas upp behöver enheterna kontrollera att detta arbete registreras rätt i 

systemet.  

 

 Öka kunskapen om KIA hos medarbetarna på de enheter där KIA inte används.  
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Bisysslor 
 
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. 

Inför framtagandet av Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var hög 

för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande 

verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i 

förlängningen till uteblivna intäkter. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens 

kontroll av bisysslor genomförts. Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt 

efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade till bisysslor 

 

Bakgrund 
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. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 

angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 

i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c 11 och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §12.  

För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 

kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 

förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 

fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB13. 

Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 

aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 

LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 

sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 

att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 

att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 

och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 

föregås  av  förhandling  enligt  Lag  (1976:580)  om  medbestämmande  i  arbetslivet  (MBL)  §§  

11‐14. 14  

 

En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 

bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 

om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.15 

I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 

offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 

har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat16 Det finns också uppgifter som 

tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 

                                                           
11 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
12 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta).  
13 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
14 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
15 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 20181219 antagna av 

personalnämnden. 
16 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S10. 
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då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 

kommunalt bolag.17 

 

Metod 
En genomgång har gjorts av informationen riktad till medarbetare i Knivsta kommun samt 

informations-och utbildningsmaterial riktat till chefer i kommunen. En enkätundersökning riktad 

till chefer gjordes med frågeställning utifrån chefens kännedom om bestämmelserna och Knivsta 

kommuns rutiner för att hantera frågan om bisyssla. 

 

Utgångspunkt för den interna kontrollen är att 

- undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor 

- beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor. 

 

Resultat  
Knivsta kommun har en information framtagen 26 juni 2020 Tillämpning av regler gällande 

bisyssla i Knivsta kommun som tillsammans med anmälningsblankett hänvisar till AB § 8 och 

LOA och beskriver tillämpningen av bestämmelsen inom Knivsta kommun. Till rutinen hör en 

anmälningsblankett som avser bestämmelserna i AB och LOA. Blanketten innehåller också en del 

som avser utrymme för arbetsgivarens bedömning i medges och förbjuds samt motivering. 

Dokumentet och anmälningsblanketten publiceras på intranätet tillsammans med en 

informationstext. 18 I Knivsta kommun finns en modell för medarbetarsamtal, ett regelbundet, 

förberett och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet är ett av flera tillfällen 

som medarbetare har skyldighet att informera sin chef om en bisyssla. 19 

En enkät skickades till samtliga kommunens chefer i augusti 2020. Svarsprocenten för enkäten 

uppgår till 42.5 % för kommunen totalt. I enkäten ställdes frågor om chefernas kännedom om de 

bestämmelser som reglerar bisysslor samt hur de beskriver att de följer kommunens rutiner för 

bisyssla. Av svaren framgår att samtliga chefer som besvarat enkäten bedömer att de känner till, 

eller till viss del känner till bestämmelserna om bisyssla i AB, vilket också stämmer för de 

svarande cheferna i Kommunstyrelsens verksamheter. På frågan om de känner till bestämmelserna 

i LOA framkommer att ca 10 % av cheferna inte alls känner till de bestämmelserna, medan ca 

48% känner till dem till viss del och ca 42 % känner väl till bestämmelserna för kommunen totalt. 

För Kommunstyrelsens verksamheter svarande chefer känner 100 % av cheferna till viss del eller 

väl till bestämmelserna i LOA. 

 

I förhållande till följsamhet av rutinen där frågan om bisyssla har varit uppe i något av de samtal 

chefen haft med sina medarbetare det senaste året, tex. på MedarbetarDialog eller i andra samtal 

har totalt 21 % av de svarande cheferna inte haft samtalsämnet uppe alls, medan 79 % av cheferna 

haft samtalsämnet uppe med samtliga eller med några medarbetare. För Kommunstyrelsens 

verksamheter har 77 % av cheferna haft ämnet uppe med samtliga eller några medarbetare. De 

chefer som svarat ”annat” har haft möjlighet att komplettera med fritextsvar. Där framgår att det 

finns olika skäl till att bisyssla inte varit uppe i samtal med medarbetare, att man själv är ny som 

chef och inte hunnit ha den typen av samtal, att frågan tagits upp tidigare men inte detta år eller att 

det inte följs upp med de medarbetare som arbetat länge i kommunen. 

På frågan om chefen skickat  in bisysslablanketten till HR för arkivering samt registrerat bisysslan 

för sina medarbetare i Winlas är resultatet för kommunen totalt att 12 % har skickat in blanketten 

för arkivering och registrerat i Winlas medan 30 % har planerat in arbetsmomentet. Resterande 58 

                                                           
17 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S55. 
18http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Rekrytering%20och%20anst%C3%A4llning/Bisyssla. 

(201112) 
19 http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Arbetsmilj%C3%B6/MedarbetarDialog (201112).  
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% har uppgett ”annat” och kompletterat med fritextsvar. På Kommunstyrelsens verksamheter  har 

23 % av av de svarande cheferna  uppgett att de skickat in blanketten för sina medarbetare samt 

registrerat i WinLas. 31 % av cheferna har planerat in att genomföra momentet. Resterande 

uppger” annat” som svar och kompletterat med fritextsvar. Som fritextsvar har de svarande 

cheferna uppgett att de inte kände till att man skulle skicka in blanketten och registrera i WinLas, 

att inga bisysslor förekommer eller att samtliga medarbetare har bisysslor.  

 

Sammanfattande analys 
Av utredningen framkommer att kommunövergripande information, riktad till både medarbetare 

och chefer har publicerats på intranätet, tillsammans med en blankett för anmälan av bisyssla och 

en fördjupning av tillämpning av regelverk i kommunen. Chefer ska enligt rutinen rapportera in 

anmälda bisysslor i enlighet med rutinen i kommunens system Winlas. 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.  

 

Utgångspunkt för den interna kontrollen var att 

- undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor 

- beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

 

Sammanfattningsvis för Kommunstyrelsens verksamheter blir bedömningen att efterlevnaden av 

rutiner och regler kopplade till bisysslor inte är tillräcklig, då arbetsgivaren av olika skäl inte 

stämt av bisysslor, tagit in uppgifter och rapporterat detta i Winlas. Då detta inte gjorts är inte 

kommunens kontroll av anställdas bisysslor tillräcklig. Även om gemensam information om 

bisysslor finns, så finns inte riktlinjer, rutiner eller arbetssätt beskrivna som sammanhåller det 

arbetsrättsliga perspektivet, med perspektivet utifrån att motverka jäv och korruption. En balans är 

nödvändig mellan å ena sidan tillit och kontroll, där rutinerna behöver ta hänsyn till den enskilde 

medarbetarens integritet och arbetsgivarens behov av kontroll av de anställdas bisysslor å andra 

sidan. 

 

Utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
Följande utvecklingsområde har identifierats:  

Kommunstyrelsens verksamheter behöver fortsatt verka för att skyldigheten att rapportera in 

bisysslor är känd både hos medarbetare och chefer samt för en god efterlevnad av rutiner och 

regler kopplade till bisysslor. 

 

Följande åtgärdspunkt har identifierats:  

Kommunstyrelsens verksamheter behöver säkerställa att tillräckliga rutiner gällande kontroll av 

anställdas bisysslor, särskilt till identifierade riskområden, finns så att chefer eller medarbetares 

bisysslor inte riskerar att skada förtroendet för kommunen. 
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Ekonomisk förvaltning 
 

Inledning  
Inför framtagandet av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2020 identifierades fem 

kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den ekonomiska 

förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli allvarliga. 

Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning genomförts.  

 

Kontrollmoment: 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. 

 

Kontrollmoment har under årets justerats till att kontrollera korrekt attest vid representation, att 

utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt 

kontering.  

 

Bakgrund  
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.  

 

Metod  
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd. 

 

Resultat  
Kontroll Antal 

stickprov 

Kommunstyrelsen Kultur och fritid 

Korrekt attest vid 

representation  

3 Ingen avvikelse Ingen avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 3 Ingen avvikelse Ingen avvikelse 

Rätt kontering 6 Ingen avvikelse Ingen avvikelse 

 

Analys och slutsatser  
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. 

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
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Upphandling och inköp  
 

Inledning  
Inför framtagandet av Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var hög 

för att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 

styrdokument. Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)20 

och att kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot 

allmänheten, samt att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och 

tappar förtroende i sina relationer med leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning 

av styrelsens arbete med upphandling och inköp genomförts. Kontrollmoment: Kontroll av 

avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.  

 

Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på 

marknaden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig 

upphandling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om 

offentlig upphandling (LOU)21, lagen om valfrihetssystem (LOV)22, lagen om upphandling inom 

försörjningssektorerna (LUF)23 samt lagen om upphandling av koncessioner.24 Grundläggande 

principer för offentlig upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, 

proportionalitet och transparens.  

 

Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 

antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 

överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 

LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 

ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på 

ramavtalet för att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  

 

Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 

upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på 

vilken typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som 

avgör vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.25 

 

Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 

styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 

upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. 

Enligt riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att 

främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 

 

Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt 

LOU, samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen 

följer gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av 

högre priser men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar 

                                                           
20 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
21 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
22 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
23 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
24 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
25 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets webbplats. 
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förtroende gentemot en leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har 

den här uppföljningen av varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  

 

Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 

analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr 

som inkommit under 2020 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 

eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  

 

Resultat  

 
 

Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 7 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. 

De andra 3 fakturorna uppfyller inte dessa krav på grund av: 

 Det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts gällande två fakturor.26 

 Det saknas giltigt avtal gällande en faktura, då avtalet hade löpt ut 2019-09-30 och inköpet 

hade gjorts efter det datumet.  

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Följande utvecklingsområde har identifierats:  

 HR-kontoret samt Kultur och Fritidskontoret behöver arbeta för att samtliga inköp och 

upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdokument eller genom 

avtalstrohet.  

 
 

                                                           
26 Det finns varken någon dokumentation i ärendehanteringssystem Public 360 eller i Upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Det finns 
heller inga avtal i avtalskatalogen. 

Kommunstyrelsens verksamheter: Kommunlednings-
kontoret HR-kontoret Ekonomikontoret Kultur- och 

Fritidskontoret Antal KS
Antal Knivsta 

kommun
Kraven är uppfyllda, varav: 3 1 2 1 7 35
Upphandling/inköpet uppfyller kraven genom avtalstrohet 3 1 2 1 7 35
Upphandlingen/inköpet uppfyller kraven genom lag eller kommunens styrdokument 0 0 0 0 0 0
Kraven är inte uppfyllda, varav: 0 1 0 2 3 15
Upphandling/inköpet bryter mot avtalstrohet 0 0 0 0 0 0
Upphandlingen/inköpet bryter mot lag eller kommunens styrdokument 0 1 0 2 3 15
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Kommunstyrelsen 

Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
1.Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan för 2021 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena för 2021 är Covid-19 pandemin och Digitala 
mötesverktyg. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för internkontroll avseende kvalitet ska 
nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Internkontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av Kommunstyrelsens arbetsutskott i 
samarbete med förvaltningen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Övriga underlag för beslut 
Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
 
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. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och 
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
utbildningsnämndens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan 
handlar om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till 
en hög kvalitet i verksamheterna. 
 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Intern kontrollplan 2021 för 
Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

Antagen av Kommunstyrelsen  
December månad 2021  
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Intern kontroll i Knivsta kommun 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

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

Riskmatris 
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  Sannolikhet 

 

Kritisk Totalt: 7 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

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

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

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

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

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 

 

 

 

 

7 5 4 1 

6 3 2 

7 
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Kontrollområde Risk Riskvärde

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

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

12

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

12

Anmälan av
delegationsbeslut

4 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande
delegationsordning.

12

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

12

Covid19-pandemin 6 Risk för påverkan på Kommunstyrelsens
verksamheter i fråga om ekonomi och förmåga att leva upp
till lagkrav.

9

Digitala mötesverktyg 7 Risken är att digitala mötesverktyg inte hanteras enligt
gällande säkerhetsrutiner.

12

Övergripande uppföljningar

Ekonomisk förvaltning

Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

Kontrollmoment Beskrivning

Att regler och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning efterlevs.

Kontrollmetod (hur?)
Via stickprov

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom
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Upphandling och inköp

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

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av
kommunens riktlinjer.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys
av genomförda stickprov.

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

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

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Upphandlingssamordnare

Bisysslor

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

Kontrollmoment Beskrivning

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

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer.

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.
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Anmälan av delegationsbeslut

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

Kontrollmoment Beskrivning

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

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov och uppföljning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med administrativ service.

Arbetsmiljö

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

Kontrollmoment Beskrivning

Att kommunens arbetsmiljöpolicy,
checklistor och rutiner inom systematiskt
arbetsmiljöarbete används/efterlevs med
fokus på konsekvenser av Covid-19.

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på
enhetsnivå.

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.

Nämndsspecifika uppföljningar

Covid19-pandemin

Risk: Risk för påverkan på Kommunstyrelsens verksamheter i fråga om ekonomi och
förmåga att leva upp till lagkrav.

Kontrollmoment Beskrivning

Att kommunstyrelsens verksamheter enligt
de rutiner som finns hanterar ökade utgifter
och minskade intäkter.Att
kommunstyrelsens verksamheter följer de
rutiner, riktlinjer och lagar som finns i
förhållande till säkerhet och beredskap
samt serviceuppdraget.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudie och enkät

Redovisning til l nämnd
Under året

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller
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Kontrollmoment Beskrivning

Förvaltningsekonom

Digitala mötesverktyg

Risk: Risken är att digitala mötesverktyg inte hanteras enligt gällande säkerhetsrutiner.

Kontrollmoment Beskrivning

Att rutiner avseende digitala mötesverktyg
är beslutade, kända, accepterade,
tillräckliga och korrekt efterlevda.

Kontrollmetod (hur?)
Dokument och enkätstudie

Redovisning til l nämnd
Under året

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller
Informationssäkerhetssamordnare
Verksamhetsutvecklare
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Kommunstyrelsen 

Särskild uppföljning implementering av gemensam it-nämnd  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och dess åtgärdspunkter och 
utvecklingsområden. 
Rapporten skickas till den Gemensamma it-nämnden för kännedom då Kommunstyrelsen 
sänder över utvecklingsområden och åtgärdspunkter som framkommit till den Gemensamma 
it-nämnden. Samt att utförd kontroll av kontrollområdet Implementering av gemensam IT-
nämnd är tillräcklig. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
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/önskas. 
 
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av kommunstyrelsens internkontrollplan för kvalitet 2020 
genomfördes en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att 
risken var hög för att en otillräcklig implementering av den nya it-nämnden leder till 
brister i kommunens egen leverans av it. En otillräcklig implementering kan leda till brist 
på resurser, merkostnader och dubbelarbete. Med anledning av det har denna 
uppföljning upprättandet av en gemensam it-nämnd genomförts 

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Beslutet ska skickas till 
 
Akten  
Kommunstyrelsen 
Den Gemensamma it-nämnden 
Handläggaren 

 
 
 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x   
 
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 x   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Särskild uppföljning av 
implementering av gemensam It-
nämnd 

 
 
 
Kontrollområde i nämndens interna kontrollplan 2020 
Kommunstyrelsen 2020/800  
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Inledning  
Inför framtagandet av kommunstyrelsens internkontrollplan för kvalitet 2020 genomfördes en 

riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken var hög för att en 

otillräcklig implementering av den nya it-nämnden leder till brister i kommunens egen leverans av 

it. En otillräcklig implementering kan leda till brist på resurser, merkostnader och dubbelarbete. 

Med anledning av det har denna uppföljning upprättandet av en gemensam it-nämnd genomförts. 

Kontrollmoment: 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. Den interna kontroll som 

genomförs i den här särskilda uppföljningen, avgränsas enligt nämndens uppdrag till 

förvaltningen i Knivsta kommun. Intern kontroll på it-nämndens uppdrag hanteras inom it-

nämndens verksamheter. Utifrån det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Ekonomiska 

principer1framgår att ansvaret för den interna kontrollen gällande it-nämnden ligger på it-

nämnden och nämnden svarar för utformning och utförande av den interna kontrollen inom 

nämndens verksamhetsområde. Värdkommunen, Tierp, tar fram riktlinjer för den interna 

kontrollen.  

 

Bakgrund 
Under hösten 2018  processades ärendet om gemensam it-nämnd för fem kommuner politiskt. 

Samtliga fem kommuner (Knivsta, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar) beslutade att gå med 

i den gemensamma nämnden. Tierp är värdkommun.  Den gemensamma it-nämnden startade den 

1 januari 2019. Befintliga medarbetare erbjöds att följa med i verksamhetsövergången och en it-

chef rekryterades för den gemensamma förvaltningen. Ett arbete med att ta fram en övergripande 

digitaliseringsplan pågick under 2018 och leddes av samma projektledare som bistod nuvarande 

IT-chef med att ta fram den nya organisationen för gemensam it-nämnd. Föregående den 

gemensamma it-nämnden ingick Knivsta kommun i en gemensam nämnd, samverkansnämnden, 

med Heby kommun. Den gemensamma it-förvaltningen bytte under våren 2020 namn från 

Cassiopeia till IT-centrum, men kommer i denna text refereras till som it-förvaltningen. 

Metod 
I syfte att skapa bakgrundsförståelse av it-förvaltningens organisation, syfte och historik: 

 En studie av dokument antagna i samband med implementering genomförts, 

samverkansavtal2, reglemente3 och ekonomiska principer4.  

 Bakgrundssamtal med relevanta funktioner i Knivsta samt i den gemensamma it-

förvaltningen. I Knivsta kanslichef Åsa Franzén, verksamhetsutvecklare, IT-strateg samt 

förvaltningsekonom. I den gemensamma it-förvaltningen tidigare och nuvarande 

kundansvarig och arbetsledare för kundansvariga.  

I syfte att kunna utföra kontrollmomenten antagna av nämnden har följande kontroller utförts. 

I syftet att kunna följa upp huruvida inrättandet av en gemensam It-nämnd åstadkommit en 

effektivare IT-verksamhet för Knivsta kommun har: 

 IT-chef Lars-Erik Andersson intervjuats vid två tillfällen samt ett kompletterande tillfälle.   

 Verksamhetsutvecklare i Knivsta intervjuats vid två tillfällen. 

                                                                 
1  Principer för ekonomistyrning KS-2018.444-1 
2 Samverkansavtal It-nämnden KS 2018.444-3  
3 Reglemente KS 2018.444-2 
4 Principer för ekonomistyrning KS-2018.444-1 
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 Utifrån granskandet av antagna dokument har även årsredovisning 2019 samt 

internkontrollplan och uppföljning avseende it-nämnden för 2019, nämndsprotokoll 

publicerade på tierp.se 22 mars 2019-18 september 2020 inhämtats.  

 Som utgångsläge för effektivitet valdes kundnöjdhetsenkäten som genomförs av it-

nämnden.  

I syfte att kunna mäta effektivitet, sårbarhet och förmåga till utveckling i nuläget behövde ett 

utgångsläge fastställas: 

 Som utgångsläge för sårbarhet har valts en tidigare genomförd intern kontroll av 

samverkansnämnden.5 

I syfte att bedöma om en gemensam it-nämnd säkerställt att kommunen är bättre rustade för 

kommande förändringar och för utveckling av verksamheten har  kanslichefens bedömning av 

frågan inhämtats. 
 

Tema för intervjuer och bakgrundssamtal 
Har en gemensam it-förvaltning åstadkommit en effektivare it-verksamhet för Knivsta kommun? 

Har gemensamma processer inneburit en minskad sårbarhet i systemen? Har en gemensam it-

förvaltning säkerställt att kommunen är bättre rustad för kommande förändringar och utveckling 

av verksamheten? 

Resultat och analys 
 

Följa upp huruvida inrättandet av en gemensam It-nämnd åstadkommit en effektivare 

IT-verksamhet för Knivsta kommun 
Den gemensamma it-förvaltningen genomför en kundnöjdhetsenkät . Den används för att ta tempen 

på hela it-organisationen där en enkät skickas till kommunernas chefer. För år 2018 uppges det 

samlade positiva omdömet om it-förvaltningen från Knivsta vara 57,1%, för 2019 har resultatet 

backat till  37,8%. Resultat från enkäten hämtas från it-förvaltningens årsredovisning (Se tabell i 

bilagor). Resultatet från kundnöjdhetsenkäten pekar på att rutinbeskrivningar och 

kommunikationsplaner är de två viktigaste områden som it-förvaltningen behöver förbättra sig 

inom. Utifrån kundnöjdhetsenkäten går det inte att säga att it-förvaltningen åstadkommit en 

effektivare IT-verksamhet för Knivsta kommun, då de sammanfattande positiva omdömena 

minskar. Införandet av ITIL (Information Technology Infrastructure Library), med bland annat 

”change-processen” under 2019 för hela it-förvaltningen har medfört ändrade roller och nya 

arbetssätt. Ett nytt förvaltningssystem inom IT har införts(ServiceDesk+) för att stödja processerna 

inom ITIL och hantera de incidenter som inkommer.6 Det är positivt att kundnöjdhetsenkäten 

genomförs och att resultatet analyseras och används som underlag för förbättringar.  

 

Av samverkansavtalet framkommer att nämnden ansvarar för att leveranserna inom de olika 

områdena sker enligt överenskomna servicenivåer.. Nivåerna beslutas av nämnden på förslag från 

digitaliserings-rådet efter beredning tillsammans med it-förvaltningen.. En årlig avstämning av 

nivåerna sker efter beredning och med beslut i nämnden. 7 

I nämndsprotokollen publicerade på tierp.se saknas dock information om att detta skett. 

 

Utifrån fynden går det inte att säga att själva inrättandet av en gemensam it-nämnd åstadkommit 

en effektivare it-verksamhet för Knivsta kommun, tvärtom finns fynd som pekar på mindre nöjda 

chefer och att arbetet med att fastställa servicenivåer och rapportera uppföljning av dessa till 

nämnden inte kommit igång.  

 

                                                                 
5 Kontrollmoment IT-säkerhet SMN-2018/25 
6 Årsredovisning 2019 It-nämnd s.5 
7 Samverkansavtal It-nämnden KS 2018.444-3 s. 2 
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Den samlade bedömningen blir att införandet av en gemensam it-nämnd inte inneburit en 

effektivare it-verksamhet för Knivsta kommun. Dock är förvaltningen nystartad och behöver få tid 

och möjlighet att komma igång med arbetet att få mer effektiva lösningar för kommunerna som 

för it-förvaltningen själv. 

 
Att gemensamma processer lett till en minskad sårbarhet i systemen 
I den tidigare genomförda intern kontrollen på dåvarande samverkansnämnden8, kontrollerades 

sju moment, hämtade från en tidigare revision. Fyra moment bedömdes som pågående. En 

uppföljning av de fyra moment som bedömdes som pågående redovisas på följande sida (Se 

bilagor, tabell 1). Uppföljningen har gjorts genom en kompletterande intervju med it-chef, som 

sedan fått svaren skickade till sig, med möjlighet att komplettera dem. Utifrån sammanställningen 

i tabell 1 framgår att den övergripande styrmodellen för it-organisationen inte lämnar tillräckligt 

med utrymme för informationssäkerhets-frågor i dagsläget. Ansvar för 

informationssäkerhetsfrågor åligger respektive kommun utifrån samverkansavtalet, men avtalet 

säger också att nämnden kan efter överenskommelse i digitaliseringsrådet ges i uppdrag av en 

eller flera kommuner att ta fram beslutsunderlag och medverka i dessa frågor9. Utifrån bilden med 

den tänka it-förvaltningens organisation (figur2) där funktionen it-stab i dag saknas är det möjligt 

att även resurser för att arbeta med frågorna saknas. Vad gäller IT-strategi pågår fortfarande ett 

framtagande som beräknas vara färdigt hösten 2020.  
 

Övriga dokument finns i äldre och ej uppdaterade versioner. Det har inte varit möjligt att 

prioritera av organisatoriska skäl. Det framkommer också av årsredovisningen att organisationen 

börjat klarna, men att det är svårt i början i matris-organisation att sätta roller och processer. 10En 

planering finns för framtagande och uppdatering av dokumenten, men planeringen är inte tidsatt 

än. Bedömningen blir även här att it-förvaltningen påverkas av brist på struktur, ej fullständigt 

färdigställd styrmodell, och resurser, stabsfunktion som avlastar ledningsfunktioner saknas. 

 

Vad gäller IT-drift finns rutiner fastställda. Det har pågått ett arbete med dessa frågor och arbetet 

kan betraktas som slutfört i och med färdigställande av nät för Knivsta, flytt och rensning av 

Active Directory (AD), vilket är slutfört under hösten 2020. Bedömningen blir att åtgärden är 

utförd. Sammanfattningsvis blir bedömningen för kontrollområdet Att gemensamma processer lett 

till en minskad sårbarhet i systemen att det är för tidigt att uttala sig om vilken storleksordning på 

minskad sårbarhet arbetet med gemensamma processer  kan ge. Men utifrån att det är flera 

områden som inte är färdigställda är det en uppskattning att sårbarheten kan minskas ytterligare. 

 

Om en gemensam it-nämnd säkerställt att kommunen är bättre rustade för kommande 

förändringar och för utveckling av verksamheten. 
Bedömningen är inhämtad från kanslichef Åsa Franzén i Knivsta. Som underlag för bedömningen 

ligger även intervjuer med nyckelpersoner för frågorna inom kommunen. Utifrån den samlade 

informationen i ärendet är bedömningen att Knivsta kommun är bättre rustade för kommande 

förändringar och för utveckling av verksamheten i och med att man ingår i den gemensamma it-

nämnden. Detta främst utifrån att en större organisation utifrån sin storlek innebär mindre risk för 

sårbarhet vid tex. sjukdom eller annan frånvaro. En större organisation medför också fördelar till 

möjlighet att inom organisationen behålla och utveckla kompetens och kunnande samt utarbeta 

rutiner och standardiserade arbetssätt. Samtidigt är den gemensamma it-förvaltningen en ny 

organisation, där dessa fördelar ännu inte helt hunnit sätta sig eller kommunicerats till kund. Detta 

visas i kundnöjdhetsenkäten där det framgår att det förvaltningen levererar till kund, inte i 

tillräcklig utsträckning motsvarar kundens (chefer i Knivsta) förväntningar. En ökad digitalisering 

ställer fortsatt höga krav på it-infrastrukturen. Knivsta kommun bedriver ett aktivt 

digitaliseringsarbete, vars takt troligen kommer öka mer i och med att corona-pandemin generellt 

                                                                 
8Kontrollmoment IT-säkerhet SMN-2018/25 
9 Årsredovisning 2019 It-nämnd s.2 
10 Årsredovisning 2019 It-nämnd s.6 
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driver på digitaliseringen i samhället och särskilt inom välfärdssektorn. Knivsta idag driver 

digitaliseringen hårt och det är därför ibland är en utmaning för den gemensamma it-förvaltningen 

att hinna med. Till exempel har fördröjningen av förbättringsarbetet i AD påverkat flera 

digitaliseringsprojekt i kommunen. 

För att Knivsta ska kunna fortsätta arbetet med digitalisering utifrån kommunens behov, behöver 

struktur och former för it-styrning tas fram. Syftet ska vara att den gemensamma it-förvaltningen i 

tid ska kunna möta Knivstas behov av it- stöd för ökad digitalisering. Utan detta på plats kommer 

kommunen inte kunna möta invånarnas behov av ökad digitalisering och utveckling, trots den 

stabilitet som en större it-organisation erbjuder. Det behöver förtydligas hur, när och av vem 

projekt prioriteras, då olika projekt pågår samtidigt i de olika kommunerna. Formella 

planer/projektbeskrivningar för när saker ska åtgärdas, vilka resurser som förväntas av 

förvaltningen och en tydlig ekonomisk kalkyl finns inte framtaget och behöver utvecklas. Det är 

för tidigt att uttala sig om några ekonomiska fördelar i och med den gemensamma it-nämnden.  
  

Den samlade bedömningen utifrån kanslichefens bedömning ovan samt utredningen i sin helhet 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-förvaltingen. 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/önskas. 

Åtgärdspunkter 

 Att servicenivåer tas fram, överenskoms, beslutas, avrapporteras och stäms av enligt avtal11. 

 Att åtgärder utifrån kundnöjdhetsmätningen vidtas som stöder och möjliggör arbetet med att ta 

fram rutinbeskrivningar och kommunikationsplaner inom it-förvaltningen så som framkommit 

från kundnöjdhetsmätningen. Och att ett förbättrat resultat kan påvisas utifrån detta. Detta följer 

ansvar i samverkansavtalet gällande it-helpdesk/support it-relaterade områden.12 

 Färdigställa styrmodellen med en överenskommen och känd mötesstruktur som även ger 

tillräckligt utrymme för informationssäkerhets-frågor. Styrmodellen behöver även kompletteras 

med beslutade och aktuella styrdokument, it- strategi, it-policy informationssäkerhetspolicy samt 

kontinuitetsplan. Detta utifrån ansvar i samverkansavtalet gällande strategisk och taktisk 

utveckling av it-relaterade områden13 samt SKR:s rekommenderade modell för att styra för 

resultat där man trycker på att välförankrade processer och direktiv ger stöd i styrningen14. 
 

Utvecklingsområden 

 Säkerställa att it-förvaltningens organisation matchar behoven utifrån uppdragen i 

samverkansavtalet.15 Utredningsfynden tyder på både brister i struktur, styrmodell,och 

organisation där stabsresurs som kan avlasta ledningen i strategiska frågor saknas. 

 

 
  

                                                                 
11 Samverkansavtal it-nämnden KS 2018.444-3  
12 Samverkansavtal it-nämnden KS 2018.444-3 s. 1 
13 Samverkansavtal it-nämnden KS 2018.444-3 s. 1 
14 https://skr.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/attstyraforresultat.24376.html 
15 Samverkansavtal it-nämnden KS 2018.444-3 s. 1-2 
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Bilagor 
Beskrivning av organisationen 
Värdkommunen är huvudman för den gemensamma It-nämnden.  It-nämndens förvaltning 

verkställer nämndens beslut. Förvaltningen samråder med ett digitaliseringingsråd som utgörs av 

kommundirektörerna varje kommun. Digitaliseringsrådets uppgift är att i samråd med respektive 

kommun fånga upp, prioritera samt besluta om IT-relaterade utvecklings- och förändringsprojekt 

som är gemensamma för en eller flera av kommunerna. I fig 1 nedan beskrivs detta samråd som 

”E-styr” och den processen stödjer kommunernas gemensamma utvecklingsarbete.  

På kommun-nivå finns centrala E-styr där prioriteringar görs utifrån helhetsbedömning av 

kommunens behov och intressen, dessa möten äger rum ca 6 gånger per år. 

 

I kundlinjen där medarbetare och chefer möter it-förvaltningen skiljer sig processen mellan de 

olika kommunerna där Knivsta och Heby har sin first line-support outsourcad till Advania. Intern 

it tar de ärenden som Advania inte kan utföra på distans. Resterande kommuner i samarbetet, 

Tierp, Älvkarleby och Östhammar har first line-support direkt hos it-förvaltningen. Bilden i figur 

2 beskriver It-förvaltningen, med undantag av att it-stab inte finns. 
 

 

 

Figur 1 E.styr mfl. 
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Figur 2 Övergripande organisationskarta  

 

 
Figur 3Kundnöjdhetsenkät 
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Tabell 1 

Delområde Revisionsfråga Behov Svar 2018 Svar 2020 

Styrning av 

IT  
 

1.a Finns det en etablerad styrmodell 

för it-verksamheten avseende it-
relaterade prioriteringar inklusive 

informationssäkerhet?  

 

Framtagande av en övergripande styrmodell för 

kommunens it-verksamhet.(e-Styr)  
 

Arbete pågår och ett 

utkast är framtaget  
 

2020: Styrmodell framtagen, dokumenterad och etablerad. 

Modellen lämnar inte tillräckligt utrymme för 
informationssäkerhetsfrågor i dagsläget, det är ett 

utvecklingsområde. 

 

Styrning av 

IT  
 

1.b Finns det en etablerad styrmodell 

för it-verksamheten avseende it-

relaterade prioriteringar inklusive 

informationssäkerhet?  

 

Framtagande av it- strategi  

 

Arbete pågår inom 

Cassiopeia IT  

 

2020: En it-strategi är påbörjad och beräknas kunna slutföras 

under hösten 2020. En styrmodell finns för frågorna internt 

inom it-centrum med att frågor it-relaterade prioriteringar 

inkl. informationssäkerhet tas upp på ledningsmöte 

(varannan vecka), teknikgruppens möte (resterande veckor) 

samt att frågorna ska överlappa i den etablerade modellen 
med  E-styr.  

 

Styrande 

dokument 

2.Finns beslutade styrande dokument 
(t.ex. it-strategi, it-policy, 

IT/informationssäkerhetspolicy samt 

kontinuitetsplan kopplat till 
informationssäkerhet? Är dessa 

kommunicerade?)  

 

Att genom att ta fram dokumenten:  
it- strategi, it-policy  

/Informationssäkerhetspolicy samt 

Kontinuitetsplan skapa en tillräcklig 
informationssäkerhet i kommunen  

Arbete pågår  
Finns dokument kring it 

och Informationssäkerhet 

samt kontinuitet 
Riktlinjer v. 1.1  

2020: En IT-strategi är påbörjad och beräknas kunna slutföras 
under hösten 2020. Övriga dokument finns äldre och ej 

uppdaterade versioner. Detta har inte varit möjligt att 

prioritera av organisatoriska skäl. En planering finns för 
framtagande och uppdatering av dokumenten, men 

planeringen är inte tidsatt än. 

 

IT-drift  
 

Är it-infrastrukturen uppbyggd 

enligt god praxis och skapar den 

förutsättningar för ett kvalitativt och 

säkert it-stöd (t.ex. finns rutiner och 
processer för backup och 

återställning av data)?  

 

  

Rutin test av backup och återställning av data  

Begära in styrande dokument för disaster recovery, 

kontinuitetsplan.  

Sammanställning pågår  

Svar från Advania :  

Vi har infört en aktivitet 

med test av återläsning 
och det ligger ett sådant 

ärende på vår 

backupgruppering att 
etablera ett sådant. Det 

kommer ske kvartalsvis.  

Vad gäller 
disaster/recovery 

gällande våra datacenter 

(datorhallar) finns allmän 
information om den 

tekniska miljön. 

2020:Dessa rutiner finns färdigställda. Det har pågått ett arbete 

med dessa frågor och arbetet kan betraktas som slutfört i och 

med färdigställande av nät för Knivsta, flytt och rensning av 

AD, vilket är slutfört under hösten 2020. 
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Kommunstyrelsen 

Uppföljning av kontrollmoment Omvärldsfaktorer i 
internkontrollplan 2020  
 
Förslag till beslut 
1.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och dess utvecklingsområde. 
2.Kommunstyrelsen beslutar också att utförd kontroll av kontrollområdet 
Omvärldsfaktorer i internkontrollplanen för kvalitet för Kommunstyrelsens verksamheter 
2020 är tillräcklig.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I nämndens internkontrollplan för kvalitet har vissa särskilda risker i verksamheten 
identifierats. Riskerna följs upp i särskilda kontroller. Nämndens godkännande av 
uppföljningsrapporten innebär att nämnden anser att den utförda kontrollen av 
kontrollområdet är tillräcklig. Med tillräcklig menas att den utförda kontrollen i tillräckligt 
hög grad har utrett omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  
 
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.  
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av Kommunstyrelsens internkontrollplan för kvalitet 2020 
genomfördes en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde 
nämnden att risken var möjlig och konsekvensnivån allvarlig att Knivsta kommuns 
utveckling och tillväxt utmanas av snabbt ändrade omvärldsfaktorer. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse Uppföljning av kontrollmomentet Omvärldsfaktorer i interkontrollplan 
2020 
Rapport- särskild uppföljning Omvärldsfaktorer 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
Handläggaren 
 

Åsa Franzen 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x   
 
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  x 
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x 
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inledning 
Inför framtagandet av kommunstyrelsens internkontrollplan för kvalitet 2020 genomfördes en 

riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde arbetsutskottet att det fanns en 

möjlig sannolikhet att Knivsta kommuns utveckling och tillväxt utmanas av snabbt ändrade 

omvärldsfaktorer samt att det finns en hög konsekvensnivå om kommunen saknar beredskap för 

de förändringar som sker i omvärlden. Med anledning av det har denna uppföljning genomförts.  

Syftet är att klargöra huruvida kommunstyrelsen har beredskap för att hantera de förändringar 

som sker i omvärlden för att sedan hantera hur de påverkar närvärlden och den egna 

organisationen. 

Bakgrund 
Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att 

leda och styra. Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar 

ändrar kontinuerligt förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Att kunna 

förstå och förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt är av stor 

betydelse för vår framtid. I god tid innan budgetprocessen startar behöver ledningen få en 

balanserad och objektiv utgångspunkt att utgå från i planering. 

Genom att systematiskt välja ut, analysera och presentera fakta och ge möjlighet till reflektion och 

dialog skapas förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på organisationens 

utmaningar.1 

Metod 
En genomlysning har gjorts av kommunens arbete med omvärldsbevakning och hantering av 

omvärldsfaktorer. Genomlysningen består i en dokumentstudie och en enkätstudie av för 

utredningen relevanta dokument (Mål och budget, Framtid Knivsta, långtidsprognosen samt 

underlag för budgetdagar). Genom enkät till förvaltningscheferna har deras bild och praktiska 

omsättning av omvärldsbevakningen inhämtats. Enkäturvalet är tänkt  att spegla hela 

förvaltningen och därmed är alla förvaltningschefer tillfrågade. 

Resultat och analys 
Nämndernas arbete med ekonomisk planering och tillväxttakt utgår från den närmaste fyra-

årsperioden. Ekonomikontoret tar fram en nyckeltalsrapport som visar Knivstas kostnader jämfört 

med andra kommuner inom olika områden. Nyckeltalsrapporten utgör underlag till budgetdagarna 

i dec/jan tillsammans med en volymbilaga och befolkningsprognos, samt Framtid Knivsta som 

förvaltningscheferna skriver och ansvarar för. Kommunstyrelsen beslutar sedan om ett 

inriktningsbeslut med förslag på ramar (budget) och mål. Utifrån inriktningsbeslutet arbetar 

nämnderna fram ett svar till kommunstyrelsen som innefattar en beskrivning av konsekvenserna 

inriktningsbeslutet har för respektive nämnd. Långtidsprognosen fokuserar på längre prognoser 

gällande befolkningsutveckling, intäkter, kostnader, resultat, investeringar och låneskuld. 

Långtidsprognos innebär den närmaste sjuårsperioden utifrån Sveriges kommuners och Regioners 

(SKR:s) modell. Den långsiktiga prognosen utgår från delvis andra antaganden än de fastställda 

budgetramarna. Långtidsprognosen ingår som ett underlag till Mål och budget. 

 

Knivsta kommun deltar också i Region Uppsalas Omvärldsdag och tar del av omvärldsbevakning 

från regionen. Material från SKR, som ekonomirapporten bevakas och gås igenom och analyseras 

inom ramarna för budgetprocessen. Underlag från SKR används på budgetdagar och ingår i 

                                                           
1 SKR Omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar. 

https://skr.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera.24378.html 
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rapportering till Kommunstyrelsen under punkten Information och ekonomisk rapportering. I 

dokumentet framtid Knivsta beskriver förvaltningscheferna årligen ett verksamhetsperspektiv på 

det kommande året och framåt samt analyserar förutsättningarna för verksamheterna utifrån en 

omvärldsspaning. Resultat av dokumentstudien visar på att det på en övergripande nivå i 

kommunen finns ett systematiskt arbete med omvärldsbevakning inom det årligen återkommande 

arbetet med verksamhetsplanering och ekonomi. I dokumentet Framtid Knivsta finns ett 

samarbete med omvärldsspaning på kontorsnivå där respektive förvaltningschef beskriver sin 

verksamhets utmaningar utifrån omvärldsfaktorer. Inom ramarna för 

verksamhetsplanering/uppföljning bedrivs omvärldsbevakning på övergripande nivå, ned till 

enhetsnivå. 

 

En enkät skickades ut till samtliga förvaltningschefer. Det är totalt åtta chefer som mottagit 

enkäten, och samtliga har besvarat den. Enkäten genomfördes i augusti-september 2020. Svaren 

har därmed lämnats efter inledningen på pandemiåret 2020, där hantering av coronaviruset och 

dess effekter varit aktuellt. Enkäten innehöll sex frågor om arbetet med omvärldsbevakning och 

omvärldshantering. 

 

Processen för hur ni på ert kontor arbetar med förändrade villkor idag?  

 Av de svar som inkommit så är variationen stor i hur man agerat, proaktivt eller reaktivt. Endast 

två av kontoren beskriver här exempel där man agerat i tid på kommande förändringar. 

Förändringar som omvärldsbevakats och planerats inför där handlingsplan och verkställande 

genomförts inför att förändringen trätt i kraft. Flera av cheferna beskriver exempel på förändringar 

som inte kunnat hanteras innan förändringen trätt i kraft, men där man med uppfinningsrikedom 

kunnat reagera och därmed lösa problemet. Samstämmigt identifierar cheferna att man påverkas 

av omvärldsfaktorer och är beroende av omvärldsanalys. Endast en chef hänvisar till systematiskt 

arbete i ett årshjul. 

 

Finns ett tydlig och känt arbetssätt framtaget i din verksamhet för att jobba proaktivt inför 

förändring?  
Framkommer i svaren osäkerhet på om det rör bara när det är ekonomiska processer som 

förändras eller även annat. Även här är det endast en chef som hänvisar till ett systematiskt 

årshjul. Två chefer lyfter att modellen är att det är chefens ansvar att omvärldsbevakning bedrivs. 

Olika källor till omvärldsbevakning som SKR, nyhetsbrev beskrivs. En del chefer har till sitt 

förfogande egna resurser som arbetar med kvalitets-och utvecklingsfrågor, medan andra utifrån 

svaren verkar genomföra arbetet själva eller i den egna ledningsgruppen. Man uttrycker även att 

plötsliga och oförutsedda förändringar blir till en stor arbetstyngd för förvaltningsledningen som 

inte sett någon möjlighet att använda interna resurser i omvärlds-och kvalitetsarbete. Andra 

beskriver även här ett reagerande arbetssätt, förändringar kommer hela tiden och man jagar 

ständigt efter för att anpassa sig. Endast en chef lyfter medarbetarna som en resurs både i 

omvärldsbevakning och planering och genomförande för lösning i samband med förändring. 

 

Referenser saknas i svaren till Framtid Knivsta, budgetprocess samt förvaltningsekonomernas 

avvikelseblankett. Intrycket blir att frågorna är viktiga och prioriterade, innebär en stor 

arbetsbelastning men att en etablerad modell för arbetet saknas. Stödresurser saknas eller nyttjas 

ej. Kommunens styr och ledningsverktyg Stratsys kan stödja i detta arbete, genom 

implementering av en modul ”beredskapsplanering”: I nuläget görs omvärldsanalyser av detta i 

textform i verksamhetsplan och verksamhetsberättelsearbetet, samt i riskanalysarbetet. 

Bedömningen blir att arbetet även här behöver knytas ihop. 
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Finns en tydlig arbetsmodell framtagen i din verksamhet för att jobba med förändringar 

som kommer plötsligt och som ni inte haft möjlighet att förutse? 

 

 
 

På frågan om det finns en tydlig arbetsmodell i verksamheten för att jobba med förändringar som 

kommer plötsligt, utan möjlighet att förutses, svarar 4 av 8 ja, medan 3 svarar delvis och 1 nej. 

Bedömningen blir att den modell som finns behöver göras mer känd och accepterad.  

 

Ansvarsfördelning  
Det råder en skillnad mellan kontoren hur de fördelat ansvaret för 

omvärldsbevakningen. Några av svaren ger en tydlighet hur ansvarsfördelningen ser ut, den är 

dock inte dokumenterad. Inom de verksamheter där det inte är tydligt finns risken att 

omvärldsbevakningens utförande läggs på en aggregerad nivå endast och att expertisen hos 

förvaltningens medarbetare tas tillvara. På kontoren med få anställda eller få strategiska 

funktioner blir ansvarsfördelningen också bredare för att kunna täcka in de områden som är 

aktuella att bevaka. Sex av åtta förvaltningschefer anger att det finns en tydlig ansvarsfördelning.  

 

 Prioriterar din organisation något eller några bevakningsområden? Beskriv 

vilken/vilka. 

 
Här har vi i svaren fått in olika variationer fått in att man prioriterar omvärldsbevakning utifrån 

lagstiftning och därefter  olika styrdokument. Vi har valt ut ett citat som vi tycker representerar 

svaren brett: 

 

”Viktigt att komma ihåg är att lika viktigt som ett strukturerat förfarande är ett uttalat 

förhållningssätt kring omvärldsbevakning och att detta är prioriterat. Ledningsgruppen arbetar 

med en strukturerad dagordning vilket styr upp även detta.” 

 
Utifrån Sveriges kommuners och landstings rekommendationer för arbetet med 

omvärldsbevakning finns en rapport framtagen Vägval för framtiden 3, som beskriver 5 

övergripande förändringskrafter och 13 trender samt ett arbetsmaterial till rapporten som 

möjliggör ett strukturerat arbete med omvärldsbevakning och-analys. 

 

Hur används resultat från omvärldsbevakning? 
På den sista frågan, hur används resultat från omvärldsbevakning, har vi fått in varierande svar. 

Det tyder på att det inte finns en gemensam modell för att omhänderta och integrera 

omvärldsanalysen i styr-och ledningsprocessen. Endast ett av svaren namnger den gemensamma 

etablerade modellen ”Framtid Knivsta”. Två svar anger kortfattat att resultatet används i den 

dagliga verksamheten eller motsvarande. 
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Slutsatser 
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.  

 

 Vi lever i en komplex omvärld som präglas av snabba händelseförlopp, motstridiga uppgifter och 

komplexa sammanhang. Informella metoder blir inte fullständiga utan kommunen behöver ta fram 

en dokumenterad och känd process för arbetet som implementeras på samtliga nivåer. Processen 

behöver innehålla momenten analys, implementering och utvärdering. Vår bedömning är att 

processen utöver funktioner i verksamheterna, behöver bemannas av en central stödfunktion som 

kan stötta och utveckla arbetet i kommunen samt knyta ihop det med befintliga styr-och 

ledningsprocesser samt befintligt styr och ledningsverktyg, Stratsys. En sådan modell skulle också 

ge kontoren bättre förutsättningar och möjlighet att följa upp sitt arbete, år från år. 

 

Utvecklingsområden 

 Integrera gemensam process för omvärldsanalys med styrmodell och kommunens styr-och 

ledningsverktyg Stratsys.  
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Handläggare 
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Kanslichef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-10 

Diarienummer 
KS-2020/856 

   
 

Kommunstyrelsen  

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter 

för år 2021.  
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar för 2021. Nämnder och styrelser 
ska upprätta verksamhetsplan för år 2021 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Budgeten är fastställd av kommunfullmäktige, där verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 
redovisar hur medlen används. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

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

Nämndens mål kan påverka barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Nämnden har beaktat barns bästa i utformningen av mål. 
 
 
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 
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. 
Kommunstyrelsen är även verksamhetsnämnd för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i 
övrigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd. 
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Verksamhetsförutsättningar 

Agenda 2030 

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. 
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. 

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 minskade 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 sätt 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, 
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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. 

Ekonomikontoret påverkas precis som alla andra verksamheter av kommunens expansion och 
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 att 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 arbetet genom att 
fortsätta att öka samarbeten både inom och utanför kontoret. Genom 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. Med nya anläggningar att drifta krävs 
nya sätt att arbeta för att kunna klara serviceuppdraget till kommunens invånare och omvärlden. 

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), 
en 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. 

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 

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% 

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

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% 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

81%    81% 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

6,9    6 
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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 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 % 25 %

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 2021

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

88,2 % 90 %

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

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 % 70 %

Andelen elever i
åk 9 som aldrig
brukat narkotika

93,8 % 95 %
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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 2021 

Färdigställda 
bostäder i 
flerfamiljshus 
under året, 
antal/1000 inv 

0    12 

Färdigställda 
bostäder i 
småhus under 
året, antal/1000 
inv 

1,22%    2,5% 

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% 

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

Kultur- och fritidsverksamhetens 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. 

Budgeten för 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. 

Kommunstyrelsen är tilldelad 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 567 576 576 

 Näringsliv och marknadsföring 2 337 2 372 2 372 

 Konsumentrådgivning och energirådgivning 259 263 263 

 Budget & Skuldrådgivning 169 172 172 

 Allmän fritid  3 759 3 749 3 749 

 Idrotts- & fritidsanläggningar 46 054 47 116 47 116 

 Bibliotek  8 722 8 848 8 848 

 Allmän Kultur 1 481 1 453 1 453 

 Ungdomsverksamhet 3 845 3 898 3 898 

 Kulturskola 5 003 5 073 5 073 

 Kommunledningskontor 26 776 25 095 25 095 

 Ekonomikontor 9 965 11 316 11 316 

Innovationskontoret 0 0 2 250 

 HR-kontor 5 848 7 966 7 966 

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

 Fackliga kostnader 1 670 1 695 1 695 

 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 -1 149 

Summa Kommunstyrelsen  169 787 171 589 171 589 
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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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Kommunstyrelsens 

Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och 
kompetensförsörjning 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande daterat 2020-11-13 till Knivsta kommuns revisorer över 

Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har mottagit en revisionsrapport där PwC på uppdrag av Knivsta kommuns 
förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av personal- och 
kompetensförsörjning. Granskningen är en uppföljning av en tidigare granskning på området 
som genomfördes år 2018. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de 
bedömningar och rekommendationer som lämnats i tidigare genomförd granskning. 
Revisorerna överlämnar granskningsrapporten för kännedom och yttrande.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslut att avge yttrande innebär inte några ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-13 
Yttrande 2020-11-13 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 

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

Det enskilda beslutet i fråga om att avge yttrande över granskningsrapporten berör inte barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen Datum YTTRANDE 
Handläggare 2020-11-13 Diarienummer 
Marie Sohlberg  KS-2020/863 
    
    
 
 
 
 
 
Yttrande från Knivsta kommun – Revisionsrapport, Uppföljande 
granskning av personal- och kompetensförsörjning 
 
 
Bakgrund 
 
Knivsta kommun har mottagit en revisionsrapport där PwC på uppdrag av Knivsta kommuns 
förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av personal- och 
kompetensförsörjning. Granskningen är en uppföljning av en tidigare granskning på området 
som genomfördes år 2018. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de 
bedömningar och rekommendationer som lämnats i tidigare genomförd granskning. 
Revisorerna överlämnar granskningsrapporten för kännedom och yttrande. 
 
 
Yttrande från Knivsta kommun 
 
Knivsta kommuns revisorer efterfrågar en bedömning av tidsplan för att ta fram en 
kommunövergripande strategi eller plan samt hur nämnderna ska utveckla sitt eget 
strategiska arbete i relation till kommunövergripande åtaganden. Det här är processer som 
Knivsta kommun kommer att arbeta med intensivt under nästa år. Tid behövs för planering 
och Knivsta kommun återkommer med svar innan sommaren 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Lidqvist 
Kommundirektör  
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Till Kommunfullmäktige i Knivsta kommun                                                      

22 oktober 2020 

Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Knivsta kommun har vi genomfört en uppföljande 
granskning av personal- och kompetensförsörjning. Granskningen är en uppföljning av en 
tidigare granskning på området som genomfördes år 2018. Syftet med granskningen har varit 
att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder med 
anledning av de bedömningar och rekommendationer som lämnats i tidigare genomförd 
granskning.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis har 
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och rekommendationer 
som lämnats.  

Granskningen visar att kommunen inte ännu har antagit en kommungemensam strategi 
eller plan för den strategiska personal- och kompetensförsörjningen. Kommunen har 
tagit ett första steg i riktning mot ett mer långsiktigt strategiskt arbete genom att påbörja 
en översyn och kvalitetssäkring av kommunens underlag för personalstatistik. Vi ser att 
detta är ett viktigt steg för att fastställa grunden för en framtida strategi.  

Vi vill understryka betydelsen av att ta fram en kommungemensam strategi för personal- 
och kompetensförsörjning i syfte att tydliggöra den politiska viljan och skapa en tydlig 
riktning kring hur framtidens kompetensutmaningar ska mötas. Annars finns risken att 
arbetet inte blir systematiskt vilket kan leda till svårigheter att t.ex. följa upp vilka 
insatser som ger bäst effekt utifrån uppsatta mål. 

Inom ramen för granskningen lyfts flera samverkansformer fram som forum för det 
strategiska arbetet kring personal- och kompetensförsörjning, inte minst på regional 
nivå. Vi ser positivt på detta arbete där samverkan används som ett strategiskt verktyg 
för att lösa framtida gemensamma utmaningar på området.   

Utifrån föregående granskning konstaterar vi att introduktionen för nya chefer har 
genomgått en översyn och en ny och mer anpassningsbar modell är under 
implementering.  

Vi konstaterar att Knivsta kommun under de senaste åren har arbetat aktivt med att ta 
fram flertalet processer, i syfte att skapa en tydlig röd tråd från kommunens 
övergripande mål och vision till den enskilda medarbetares arbete och agerande i 
vardagen. Dels vill kommunen genom detta arbete stärka sitt arbetsgivarvarumärke för 
att attrahera nya medarbetare och dels vara attraktiv för befintliga medarbetare. En 
uttalad politisk satsning har även varit att stärka chefskap och ledarskap.  
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Inom nämndernas enskilda verksamhetsområden har olika satsningar skett i syfte att 
bl.a. kompetensutveckla medarbetare och stärka arbetslag. Vi ser dock att det saknas 
ett strukturerat och systematiskt arbete kring personal- och kompetensförsörjningen 
även på nämndnivå som är baserad på en tydlig strategi/plan för att säkerställa 
personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Det framhålls att respektive 
nämnd inte vill föregå den kommungemensamma strategi som anges ska antas. Vi vill 
betona vikten av att respektive nämnd aktivt arbetar med strategiska frågor som rör 
personal- och kompetensförsörjning.                                                 

I rapporten lämnas förslag på rekommendationer 

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Vi förväntar 
oss att yttrandet innehåller en bedömning av tidsplan för att ta fram en kommunövergripande 
strategi eller plan samt hur nämnderna ska utveckla sitt eget strategiska arbete i relation till 
kommunövergripande åtaganden.  

Yttrande från kommunstyrelsen och nämnderna önskas senast den 18 december 2020 

  

För Knivsta kommuns revisorer 

 

  

Ronny Hellström 

Ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport ” Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning” 
PwC. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun har PwC genomfört en 
uppföljande granskning kring personal- och kompetensförsörjning. Granskningen är en 
uppföljning av en tidigare granskning på området som genomfördes år 2018. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit 
tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
lämnats i tidigare genomförd granskning.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis har 
vidtagits tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och rekommendationer 
som lämnats.  

Vi konstaterar att kommunen inte ännu har antagit en kommungemensam strategi eller 
plan för den strategiska personal- och kompetensförsörjningen. Däremot har kommunen 
tagit ett första steg i riktning mot ett mer långsiktigt strategiskt arbete genom att påbörja 
en översyn och kvalitetssäkring av kommunens underlag för personalstatistik. Vi ser att 
detta är ett viktigt steg för att fastställa grunden för en framtida strategi. Vi betonar 
betydelsen av att ta fram en kommungemensam strategi för personal- och 
kompetensförsörjning i syfte att tydliggöra den politiska viljan och skapa en tydlig 
riktning kring hur framtidens kompetensutmaningar ska mötas. Annars finns risken att 
arbetet inte blir systematiskt som kan leda till svårigheter att t.ex. följa upp vilka insatser 
som ger bäst effekt utifrån uppsatta mål. 

Inom ramen för granskning lyfts flera samverkansformer fram som forum för det 
strategiska arbetet kring personal- och kompetensförsörjning, inte minst på regional 
nivå. Vi ser positivt på detta arbete där samverkan används som ett strategiskt verktyg 
för att lösa framtida gemensamma utmaningar på området.  

Utifrån föregående granskning konstaterar vi att introduktionen för nya chefer har 
genomgått en översyn och en ny och mer anpassningsbar modell är under 
implementering.  

Vi konstaterar att Knivsta kommun under de senaste åren har arbetat aktivt med att ta 
fram flertalet processer, i syfte att skapa en tydlig röd tråd från kommunens 
övergripande mål och vision till den enskilda medarbetares arbete och agerande i 
vardagen. Dels vill kommunen genom detta arbete stärka sitt arbetsgivarvarumärke för 
att attrahera nya medarbetare och dels vara attraktiva för befintliga medarbetare. En 
uttalad politisk satsning har även varit att stärka chefskap och ledarskap.  

Inom nämndernas enskilda verksamhetsområden har olika satsningar skett i syfte att 
bl.a. kompetensutveckla medarbetare och stärka arbetslag. Vi ser dock att det saknas 
ett strukturerat och systematiskt arbete kring personal- och kompetensförsörjningen 
även på nämndsnivå som är baserad på en tydlig strategi/plan för att säkerställa 
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personal- och chefsförsörjningen på kort och lång sikt. Det framhålls att respektive 
nämnd inte vill föregå den kommungemensamma strategi som anges ska antas. 

Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:  

● Säkerställa att arbetet fortsätter med att ta fram en kommungemensam strategi eller 
plan för personal- och kompetensförsörjning i syfte tydliggöra den politiska viljan och 
inriktningen för att ta sig an framtidens kompetensutmaningar. En plan eller strategi 
skapar goda förutsättningar för ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som vi 
rekommenderar följs upp regelbundet.  

● Säkerställa att samtliga nämnder utarbetar ett strukturerat och systematiskt arbete 
kring personal- och kompetensförsörjningen i linje med en framtida 
kommunövergripande strategi eller plan.  

● Att den nya modellen för chefsintroduktion (CSI) kommuniceras ut tydligt när och hur 
den ska användas.  
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Inledning 
Bakgrund 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun genomfördes år 2018 
en granskning av kommunens chefs- och personalförsörjning. Granskningens syfte var 
att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en 
tillfredsställande chefs- och personalförsörjning. 

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning år 2018 var att 
kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställde en tillfredsställande chefs- och 
personalförsörjning. 

Granskningen konstaterade att det fanns en medvetenhet och kunskap om personal- 
och rekryteringsbehovet inom verksamheterna. Det fanns dock ingen dokumenterad 
eller fastställd kommungemensam strategi eller plan för personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet och hur utmaningarna skulle hanteras. HR-kontoret hade 
däremot en aktuell handlingsplan med aktiviteter kopplat till kommunens gemensamma 
HR-arbete. Bland kontoren var det bara utbildningskontoret som hade en 
kompetensförsörjningsplan. Planen uppgavs ligga till grund för kontorets personal- och 
kompetensförsörjningsarbete, men däremot skedde inget aktivt arbete med eller 
uppföljning av själva planen. 

Granskningen visade att det pågick ett arbete på central nivå med att utveckla det 
strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet. Flertalet strategiska 
åtgärder/fokusområden var planerade eller under genomförande, så som ett arbete med 
kommunens värdegrund. HR-chefen deltog regelbundet på vartannat möte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott och informerade om de olika fokusområdena. 

Det fanns en ändamålsenlig rekryteringsprocess med tillhörande rutiner och riktlinjer. 
Kommunen hade ett gemensamt dokument där rutiner och riktlinjer för rekrytering 
framgick. Dokumentet täckte in alla delar av rekryteringsprocessen och innehöll 
stödmaterial som kunde användas i rekryteringsprocessen. Hur dokumentet användes 
berodde på respektives chefs erfarenhet av att rekrytera. Personal från HR-kontoret var 
delaktiga i samtliga chefsrekryteringar. Även om det under intervjuer framkom önskemål 
om mer stöd i medarbetarrekryteringar från den centrala HR-funktionen så bedömdes 
de bidra till en ändamålsenlig rekrytering i den mån som resurserna tillät. 

Det konstaterades att chefer hade ett tillräckligt internt stöd från HR-kontoret vad gäller 
HR-frågor, utifrån de förutsättningar som HR-kontoret hade. HR-kontoret beskrevs i 
intervjuer generellt sett vara tillgängliga och utföra ett arbete av hög kvalitet. Flertalet 
intervjuade framhöll vikten av att stödfunktionerna växer i takt med verksamheterna. 

Det bedömdes i huvudsak finnas en fungerande chefsintroduktion som gav nya chefer 
goda förutsättningar att lyckas i chefsrollen. Det fanns en kommungemensam 
introduktionsrutin för alla nyanställda chefer. Det noterades att kommunen hade en 
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utbildningsplan för nya chefer (chefskörkortet), där olika utbildningsmoment ingick. Det 
saknades dock tydliga kommungemensamma rutiner för uppföljning för att säkerställa 
att nya chefer genomgick utbildningspaketet (chefskörkortet). Det noterades även att 
den administrativa delen i chefsintroduktionen (t.ex. beställa datorer och behörigheter) 
kunde effektiviseras för att underlätta för introduktionsansvariga. 

Slutligen konstaterades att det fanns rutiner och stödmaterial till avslutningssamtalen, 
samt att majoriteten av cheferna alltid eller oftast höll avslutningssamtal när 
medarbetare avslutade sin anställning eller gick i pension. Däremot konstaterades att 
avslutningssamtalen inte sammanställdes eller analyserades på en övergripande nivå, 
utan den information som framkom stannade i regel hos närmaste chef alternativt togs 
vidare i chefs- eller ledningsgrupper vid behov. HR-kontoret hade dock arbetat fram en 
kompletterande avgångsenkät som nyligen hade börjat användas. Enkäten var tänkt att 
kunna möjliggöra analys både på en kommunövergripande nivå och på kontorsnivå. 

Granskningen lämnade två rekommendationer:  

● Arbeta fram en kommungemensam personal- och kompetensförsörjningsplan som 
sedan bryts ner i handlings- och aktivitetsplaner på nämndsnivå. I samband med 
detta bör en tydlig uppföljningsprocess av personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet arbetas fram som säkerställer att genomförda 
aktiviteter utvärderas. 

● Tydliggör att chefskörkortet är en obligatorisk del som ny chef i kommunen samt 
undersök om det är möjligt att underlätta de administrativa delarna, såsom 
beställning av utrustning och behörigheter, i samband med att nya chefer börjar i 
kommunen. 

Revisorerna har nu valt att genomföra en granskning med syfte att följa upp föregående 
gransknings resultat och rekommendationer. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och rekommendationer 
som lämnats i tidigare genomförd granskning. Syftet skulle besvaras genom följande 
revisionsfrågor: 

● Har kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån resultat av 
2018 års granskning? 

● Arbetar kommunstyrelsen och nämnderna aktivt med det strategiska personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet? 

Revisionskriterier 

Jämförbar praxis och lokala styrande dokument inom området för chefs- och 
personalförsörjning samt föregående gransknings resultat och rekommendationer. 
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Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen, 
samhällsutvecklingsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Metod 

Granskningen har skett genom genomgång av styrdokument, rutiner och riktlinjer samt 
intervjuer med kommundirektör, HR-chef, samhällsbyggnadschef, socialchef, 
utbildningschef, kommunstyrelsens ordförande samt ordförande för respektive nämnd.  

Intervjupersoner har fått möjlighet att faktagranska rapporten.  

Granskad dokumentation återfinns i rapportens bilaga.  
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Iakttagelser och bedömningar 
Revisionsfråga 1: Har kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån resultat av 2018 års granskning? 

Kommunstyrelsens svar efter föregående granskning 
Efter genomförd granskning år 2018 inkom svar från kommunstyrelsen med 
kommentarer till granskningens resultat och rekommendationer. Kommunstyrelsen 
svarade i tjänsteskrivelse KS-2018/479 enligt nedan:  

I rollen som arbetsgivare är det av stor vikt att ha en kommungemensam metod vid 
planeringen av framtida personal- och kompetensförsörjning. Tillsammans med övriga 
kommuner i Uppsala län har Knivsta kommun ett uppdrag att utveckla en gemensam 
process för kompetensförsörjningsanalys. Detta i syfte att identifiera möjliga gemensamma 
kompetensförsörjningsåtgärder inom länet. Detta arbete har påbörjats och för Knivsta 
kommuns räkning kommer aktiviteter planeras in för år 2019 för att skapa en såväl kort- 
som långsiktig kompetensförsörjning för Knivsta kommuns vidkommande.  

Det framkommer således i skrivelsen att det finns ett uppdrag om att utveckla en 
gemensam modell för Region Uppsala för att göra personal- och 
kompetensförsörjningsplaner på kort (1-3 år) och lång (4-10 år) sikt och att avsikten är 
att samtliga kommuner ska anamma modellen.  

Gällande introduktionen av nya chefer i kommunen framhålls det i skrivelsen att 
Chefskörkortet kommer att kommuniceras och följas upp på ett tydligare sätt, så att alla 
chefer genomgår denna obligatoriska aktivitet. Ytterligare aktiviteter under år 2018 lades 
till för nya chefer: 

● Möte med respektive HR-partner med genomgång av de HR-processer chefer 
förväntas följa 

● Möte med HR-assistent för genomgång av olika systemstöd inom HR-området 

● Workshop för nytillträdda chefer senaste 12-månadersperioden med fokus på 
ledarskapets utmaningar och andra gemensamma frågeställningar 

Det framhålls att beställning av utrustning och behörigheter blir en prioriterad del i 
samarbetet med den nytillträdda IT-enheten. 

Iakttagelser 

Kommungemensam plan för strategisk personal- och kompetensförsörjning 
I intervjuerna framkommer att det vid den uppföljande granskningen inte finns någon 
dokumenterad eller fastställd kommungemensam plan eller strategi för personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet. Det gemensamma arbete som har påbörjats inom 
Region Uppsala har ännu inte lett till en implementation av en gemensam plan eller 
strategi i Knivsta kommun såsom tidigare meddelades skulle ske under år 2019.  
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Det framhålls att det finns en gemensam modell på regionnivå men anledningen till att 
modellen från Region Uppsala inte är implementerad anges vara att dess omfattning 
och struktur förutsätter att andra delar av HR-arbetet finns på plats, t.ex. en 
kvalitetssäkring av underlaget för personalstatistiken. Det har saknats personella 
resurser för att göra detta men i intervju med HR-chefen beskrivs att ett sådant arbete 
har påbörjats under 2019 med stöd av en konsulttjänst. Ett första steg är att gå igenom 
rollbenämnningar i systemet och skapa en likvärdighet, detta i syfte att kunna jämföra 
kommunens statistik med andra kommuner samt att själva få en bättre nulägesbild över 
kommunens personalstyrka. Det framhålls att statistiken behöver vara tillförlitlig och ge 
förutsättningar för att skapa sig en nulägesbild innan en gemensam plan antas eller 
modell implementeras. Ytterligare en parameter som lyfts fram är behovet av bättre och 
enklare systemstöd i syfte att följa personalförändringar i realtid. Detta arbete är fortsatt 
pågående. 

Det framkommer i intervju med företrädare för respektive kontor och nämnd att de 
enskilda förvaltningarna inte har valt att själva att föregå det kommungemensamma 
arbetet genom att arbeta fram egna planer.  

Däremot har flertalet insatser skett sedan föregående granskning med bäring på 
kommunens personal- och kompetensförsörjning, dels inom de enskilda nämnderna och 
dels kommunövergripande (mer om detta under revisionsfråga 2). 

Det beskrivs att andra strategiska dokument såsom lokalförsörjningsplan inom vård- och 
omsorgskontoret blir verktyg även för personal- och kompetensförsörjningsfrågor 
eftersom att det lyfter behovet av framtida personal som ska bemanna t.ex. nya 
LSS-boenden.  

Regional samverkan för strategisk personal- och kompetensförsörjning 
Knivsta kommun arbetar i samverkan med andra aktörer i länet för att stärka personal- 
och kompetensförsörjningen. 

Knivstas kommunstyrelse har tagit ett inriktningsbeslut tillsammans med övriga 
kommunstyrelser i länets kommuner (exklusive Uppsala kommun) att samverka kring 
hur gemensamma utmaningar inom välfärden kan lösas tillsammans (Dnr:KS-2020/227 
§65). Beslutet har lett till att kommunerna nu genomför en gemensam förstudie 
C-Tillsammans för att kartlägga inom vilka områden som kommunerna i framtiden kan 
samverka för att de ekonomiska och personella resurserna ska räcka till. Den framtida 
kompetensförsörjningen för Knivsta kommun och Uppsala län är en av de strategiska 
områden som ska lyftas i förstudien i syfte att t.ex. minska den egna sårbarheten, skapa 
mer attraktiva arbetsplatser osv.  

Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet (RUS) finns Regionalt forum vilket 
samlar Region Uppsalas och kommunernas politiska ledning. I överenskommelsen 
(2019-05-03) för år 2019-2020 lyfts kompetensförsörjning upp som ett av de prioriterade 
områdena. Det som lyfts fram är samverkan kring att samnyttja kompetens, minska 
gymnasieavhoppen, yrkesutbildningar, vård- och omsorgscollege samt bra 
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prognosmaterial (§4). Regionalt forum sammanträder vanligtvis fyra gånger per år, dock 
har det haft uppehåll under år 2020 pga coronapandemin. Inom ramen för RUS samlas 
även länets HR-chefer i en regional samverkansgrupp. Syftet med samverkan är att 
bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning för Region Uppsala och 
länets kommuner. Gruppen har under delar av året interagerat mer för att stödja 
varandra under coronapandemin. Inför år 2019-2020 sammanställdes en rapport där 
fyra strategiska områden identifierades: 

● Attrahera och motivera länets unga till offentlig sektor 
● Samarbeta med statliga myndigheter, universitet och högskolor 
● Kraftsamla kring Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege 
● Effektiv och nära vård 2030 

Det framhålls att kommunen arbetar i samverkan med övriga kommuner kring samtliga 
av ovanstående punkter men att det finns utvecklingspotential. Bl.a. genomförs det 
aktiviteter för att attrahera ungdomar till kommunens verksamheter hos de enskilda 
kommunerna men det finns möjlighet att skapa ytterligare gemensam styrning kring 
detta och på så vis få ut en större effekt av insatserna.  

Introduktion för nya chefer i Knivsta kommun 
I föregående granskning lyftes en rekommendation om att tydliggöra introduktionen för 
nya chefer. I intervjuerna framhålls att modellen för detta är under förändring. 
Nuvarande modell med en chefskörkortsutbildning anses inte vara tillräckligt flexibel 
eftersom det endast har körts en gång per år. Detta har lett till att det kan dröja länge 
innan en nytillträdd chef får ta del av informationen. Istället håller HR-kontoret på att ta 
fram och implementera en snabbintroduktion för nya chefer (Chefens snabbintroduktion 
- CSI) med två halvdagar där tiden kan anpassas utifrån när chefen tillträder. Övergång 
till denna nya modell pågår men är ännu inte klar enligt HR-chefen, vilket bekräftas vid 
intervjuerna med verksamhetscheferna där vissa uttrycker en osäkerhet kring vad som 
gäller för nya chefer idag. Kommunikationen av när den nya modellen sätts i bruk 
behöver vara tydlig för organisationen. Mer om stödet för chefer under revisionsfråga 2. 

Bedömning 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Föregående granskning visade att det inte fanns en kommungemensam strategi eller 
plan för kommunens personal- och kompetensförsörjning. Det konstateras att det 
fortsatt inte finns en gemensam strategi eller plan. Den regionala modell som 
hänvisades till i svaret på tidigare granskning har inte implementerats.  

Däremot har kommunen tagit ett första steg i riktning mot ett mer långsiktigt strategiskt 
arbete genom att påbörja en översyn och kvalitetssäkring av kommunens underlag för 
personalstatistik. Detta är ett viktigt steg för att fastställa grunden för en framtida 
strategi. Vi betonar betydelsen av att ta fram en kommungemensam strategi för 
personal- och kompetensförsörjning i syfte att tydliggöra den politiska viljan och skapa 
en tydlig riktning kring hur framtidens kompetensutmaningar ska mötas.  
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Samverkan med andra aktörer är en strategisk ansats som kommunen har valt för att 
möta framtidens utmaningar kring kompetens och vi konstaterar att kommunen arbetar 
aktivt i samverkan med bl.a. andra kommuner i länet, Region Uppsala osv.  

Vi konstaterar att introduktionen för nya chefer har genomgått en översyn och en ny och 
mer anpassningsbar modell är under implementering.  

Revisionsfråga 2: Arbetar kommunstyrelsen och nämnderna aktivt med det 
strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet? 
Iakttagelser 

Kommunens gemensamma strategiska arbete 
Sedan föregående gransknings genomförande har kommunen genomfört en rad 
aktiviteter inom området personal- och kompetensförsörjning. 

Inledningsvis har ett av HR-kontorets fokusområden varit att arbeta med kommunens 
värderingar - alltså svaret på hur kommunen ska arbete gentemot sina fastställda mål 
och vision. Inom ramen för kommunens värderingsarbete har det antagits en rad 
dokument med målet att skapa ett gemensamt arbets- och förhållningssätt i kommunens 
verksamheter. Dokumenten antogs främst under år 2019 vilket innebär att den nya 
processen implementeras under år 2019 och 2020. Det framhålls att i det arbete som 
genomförts har det funnits bred delaktighet i kommunens samtliga verksamhetsdelar, 
dels i form av olika aktiva referensgrupper (chefer och medarbetare), dels genom central 
samverkan (fackliga företrädare). Inledningsvis i arbete med att ta fram vilka värderingar 
som gestaltar Knivsta kommun har samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika 
verksamhetsvisa workshops. De gemensamma värderingarna - Delaktighet, 
Engagemang och Tydlighet - antogs av kommunens ledningsgrupp den 28 november 
2018.  

Med de fastställda gemensamma värderingarna, fanns ett underlag för att beskriva 
Knivsta kommuns Arbetsgivarvarumärke i form av en Medarbetarpolicy. Denna policy 
är samtidigt kommunens arbetsmiljöpolicy. Medarbetarpolicyn antogs av 
kommunfullmäktige den 22 maj 2019.  

För att skapa tydlighet i vilka beteenden som stärker de gemensamma värderingarna 
skapades därefter en Medarbetarprofil som togs beslut om i kommunens 
ledningsgrupp den 4 juni 2019. 

En ny modell för medarbetarsamtal, den så kallade Medarbetardialogen, har tagits 
fram med intentention att alla medarbetare ska uppleva en nära koppling till uppdraget 
och samtidigt ha en modell med ”ett flyt” i samtalen. Syftet var att få en ”pratbarhet” 
kring beteenden kommunen ser styrker de gemensamma värderingarna och att alla 
medarbetare har en individuell utvecklingsplan knutet till uppdraget, såväl på kort som 
lång sikt. Medarbetardialogen fastställdes den 21 augusti 2019 och implementerades 
därefter under hösten 2019. 
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I Medarbetarprofilen finns ett utrymme för varje verksamhetschef att tydliggöra vilka 
förväntningar som ges på de roller som finns i verksamheten. Detta har kopplats 
samman till nya riktlinjer för lönesättning som fastställdes i Kommunstyrelsen den 9 
december 2019. 

Sedan hösten 2018 har en ny modell för medarbetarundersökning införts – 
Medarbetarpulsen. Medarbetarpulsen är inte en traditionell medarbetarundersökning, 
utan ska ses mer som ett utvecklingsverktyg som mäter den egen subjektiva bedömning 
av individens förutsättningar för att göra ett gott jobb. 

Kommunen har även arbetat fram en kommungemensam Ledarfilosofi som har sin 
anknytning till den forskning som ligger som bas för den ledarskapsmodell som 
benämns Utvecklande Ledarskap. Knivsta kommuns ledarfilosofi fastställdes i 
kommunens ledningsgrupp den 2 juni 2020. Det betonas att kommunen har arbetat fram 
en kedja av policys och dokument som ska stödja medarbetare och chefer men att 
arbetet nu fortsätter med att behålla och befästa dessa nya rutiner i verksamheterna.  

I intervju med HR-chefen framhålls att ledarskap och chefskap är en prioriterad fråga i 
kommunen. I budgeten inför år 2020 avsattes särskilda medel inom ramen för Aktiv 
personalpolitik. I kommunstyrelsens beslut (Dnr:KS-2019/932 §20) anges att dessa 
medel ska användas till att bl.a. profilera arbetsgivarvarumärket externt för att attrahera 
nya medarbetare samt att det ska användas för olika typer av ledarskapssatsningar, 
bl.a. aspirantprogram, mentorsprogram för kommunens chefer, digital chefsportal, en 
gemensam chefsdag mm. 

Från HR-kontorets sida anordnas det sedan några år tillbaka så kallade 
Kompetensduschar med jämna mellanrum för att kompetensutveckla cheferna inom 
olika områden. Dessa utbildningsinsatser är frivilliga för chefer att delta på och syftet är 
att de ska ge stöd när en chef behöver fördjupa sig inom ett visst område. Däremot ska 
samtliga chefer, från hösten 2020, påbörja ett ledarskapsprogram i Utvecklande 
Ledarskap (även detta beslutat inom ramen för Aktiv personalpolitik). I intervjuer med de 
olika kontorens chefer framhålls att Kompetensduscharna ger stöd till cheferna i deras 
arbete. Dock framhålls att det kan vara utmanande att hitta en balans mellan att avsätta 
tid för forum där cheferna kompetensutvecklas i rollen som personalansvarig chef och 
forum där cheferna har utrymme att arbeta med strategisk verksamhetsutveckling 
kopplat till kärnverksamheten.  

Föregående granskning lyfta fram att det fanns rutiner och stödmaterial till 
avslutningssamtalen, samt att majoriteten av cheferna alltid eller oftast höll 
avslutningssamtal när medarbetare avslutade sin anställning eller gick i pension. 
Däremot konstaterades att avslutningssamtalen inte sammanställdes eller analyserades 
på en övergripande nivå, utan den information som framkom stannade i regel hos 
närmaste chef alternativt togs vidare i chefs- eller ledningsgrupper vid behov. 
HR-kontoret hade dock arbetat fram en kompletterande avgångsenkät som nyligen 
hade börjat användas. Enkäten var tänkt att kunna möjliggöra analys både på en 
kommunövergripande nivå och på kontorsnivå. Det konstateras vid denna granskning 
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att det finns en avgångsenkät. Ansvarig chef skickar ut den till sin medarbetare som 
sagt upp sig. Detta sker på chefens initiativ och inte per automatik vilket innebär att det 
inte alltid sker. Den data som finns är därmed inte komplett och HR-kontoret, som har 
tillgång till datan, har inte gjort någon analys pga brister i underlaget. Det framkommer 
att det ska ses över om en digital lösning går att implementera som autogenererar en 
enkät till medarbetarna när de slutar. Detta ska ske under kommande år.  

Vård- och omsorgskontorets arbete 
I intervjuerna med representanter för socialnämndens verksamhet uppges att personal- 
och kompetensförsörjningsfrågor är centrala frågor som har fått stor uppmärksamhet, 
inte minst under senaste åren. Socialnämndens verksamhet spänner över ett brett 
område där utmaningarna inom kompetensförsörjningen är olika stora. I kommunen har 
det t.ex. varit relativt enkelt att rekrytera undersköterskor. Däremot har 
yrkeskategorierna sjuksköterskor och socialsekreterare med inriktning barn och unga 
varit och är fortsatt svårrekryterade.  

Inom enheten för barn och unga har det framför allt varit svårt att rekrytera 
socialsekreterare med längre erfarenhet. Likaså har personalomsättningen varit hög 
inom enheten. För att skapa en bättre arbetsmiljö för handläggarna samt att öka 
rättssäkerheten i handläggning satsade vård- och omsorgskontoret under år 2019 
resurser på att hyra in erfarna konsulter på längre uppdrag samt att öka bemanningen 
av fast anställda socialsekreterare. Målet var att föra in erfaren kompetens som kunde 
öka tryggheten och stabiliteten i arbetslaget. Överbemanning ledde till en lägre 
arbetsbörda och möjlighet för kompetensutveckling hos befintlig personal. Under året 
anställdes även en ny enhetschef. När denna granskning genomförs har samtliga 
konsulter avslutat sina uppdrag. Socialnämnden har regelbundet följt upp arbetet inom 
enheten för barn och unga på sina nämndmöten, under punkten Förvaltningen 
informerar.  

Det framkommer i årsredovisningen att satsningarna inom individ- och familjeomsorgen 
har påverkat nämndens budget negativt. Verksamhetsområdet redovisar ett underskott 
på minus 18,5 miljoner kronor för år 2019. En orsak till underskottet är den inhyrda 
bemanningen, kostnaden överstiger budget med 8 miljoner kronor.  

När det gäller kategorin sjuksköterskor har vård- och omsorgskontoret valt att bemanna 
arbetspassen kvällar, helger och nätter via bemanningstjänster. Den egna anställda 
personalen arbetar således endast dagtid i veckorna, i syfte att vara en attraktiv 
arbetsgivare för sjuksköterskor. Detta har skett i två steg, inledningsvis i mars 2020 när 
kvällar och nätter bemannades med inhyrd personal och i september 2020 när även 
dagtid helger bemannades med inhyrd personal.  

Under år 2019 har Heltid som norm genomförts på äldreboendet Estrids gård. Det är ett 
pilotprojekt inom vård- och omsorgskontorets verksamhet och grundar sig i ett politiskt 
beslut för hela kommunen. Projektet berör inte brukarna i någon större utsträckning, 
men innebär ett stort arbete och en omställning för chefer och medarbetare. Det 
framhålls i intervjuerna att tjänstgöringsgraden heltid ska erbjudas anställda och vid 
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rekryteringar men att det inom verksamheten ska finnas utrymme för 
individanpassningar. Även detta som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Det framkommer att delar av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet även sker 
regionalt. Knivsta kommun ingår numera i det regionala vård- och omsorgscolleget 
Uppsala län  och har representant i den lokala gruppen. Kontoret har även satsat på att 1

vara med i Yrkesresan  för att framför allt kompetensutveckla socialsekreterare inom 2

barn och unga. Just nu är Yrkesresan i planeringsfas och genomförande blir under år 
2021. I intervjuerna lyfts även fram att det i Uppsala län finns språkombud för att bygga 
på språkkompetensen inom de olika yrkesgrupperna. Språkombud är medarbetare med 
uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling.  

För att möta framtidens utmaningar och hitta nya och mer effektiva arbetssätt har 
socialkontoret påbörjat en digitaliseringsresa  där bl.a. det pågår ett arbete att robotisera 
handläggningen av kommunens försörjningsstöd.  

Utbildningskontorets arbete 
Utbildningskontoret är den verksamhet med flest anställda inom kommunen. 
Personalomsättningen uppfattas av de intervjuade ligga på en godtagbar nivå och 
rekryteringsmöjligheterna är goda med undantag från vissa yrkeskategorier såsom 
fritidspedagoger och musiklärare. Av intervjuerna framkommer att kontoret arbetar i nära 
och gott samarbete med HR-kontoret i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.  

Utöver det arbete som görs kommungemensamt arbetar utbildningskontoret även inom 
den regionala samverkan med såväl övriga kommuner inom ett skolchefsnätverk samt 
med Uppsala universitet. Inom ramen för den regionala samverkan har det bl.a. under 
2020 gjorts en kompetenskartläggning över tillgång och efterfrågan på lärare och 
pedagoger i länet. Rapporten specificeras även på kommunnivå. Samarbetet med 
Uppsala universitet innebär bl.a. att universitetets lärarutbildning har tecknat avtal med 
flera skolor i Knivsta som partnerskolor. Detta innebär att den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) sker på samma skola under hela utbildningstiden vilket skapar en 
nära relation med universitetets lärarstudenter redan från starten av deras studietid. 
Målet är att fler studenter sedan ska välja att starta sitt yrkesverksamma liv i Knivsta 
kommun.  

Samhällsbyggnadskontorets arbete 
Samhällsbyggnadskontoret är ett förhållandevis litet kontor med 35 anställda varav 25 
arbetar som handläggare och chefer på kontoret. Till stor del består kontoret av 
specialisttjänster där i vissa fall endast en person innehar en viss funktion. I intervjuerna 
framkommer att det har varit en relativt liten personalomsättning under de senaste åren 
och att personalgruppen är stabil. Detta efter att det tidigare år varit en del 
personalomsättning som har krävt arbetsinsatser från chefernas sida, inte minst med att 

1 I Vård- och omsorgscollege Uppsala län samarbetar sju kommuner, Region Uppsala, privata 
vårdföretag, Kommunal, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare från ungdomsgymnasiet, 
vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan för genom olika utbildningar höja kompetensen inom 
vård och omsorg. 
2 Regionala webbutbildningar i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. 
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behålla personal. Inom vissa yrkeskategorier kan det vara svårt att hitta erfarna 
personer såsom planarkitekter. För att lösa detta hyr kontoret in konsulter vid behov 
vilket anses har fungerat väl. 

Det framhålls i intervjuerna att kontoret arbetar aktivt med att vara en attraktiv 
arbetsgivare men att det finns utmaningar i att konkurrera med t.ex. privata aktörer som 
erbjuder högre löner. Däremot finns det en stor fördel att Knivsta kommun är en 
expansiv kommun som växer och där arbete på detta mindre kontor står i centrum av 
kommunens verksamhet. 

Bedömning 

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Knivsta kommun har under de senaste åren arbetat aktivt med att ta fram flertalet 
processer, i syfte att skapa en tydlig röd tråd från kommunens övergripande mål och 
vision till den enskilda medarbetares arbete och agerande i vardagen. Dels vill 
kommunen genom detta arbete stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera nya 
medarbetare och dels vara attraktiva för befintliga medarbetare. En uttalad politisk 
satsning har även varit att stärka chefskap och ledarskap.  

Inom nämndernas enskilda verksamhetsområden har olika satsningar skett i syfte att 
bl.a. kompetensutveckla medarbetare och stärka arbetslag. Vi ser dock att det saknas 
ett strukturerat och systematiskt arbete kring personal- och kompetensförsörjningen på 
nämndsnivå som är baserad på en tydlig strategi/plan för att säkerställa personal- och 
chefsförsörjningen på kort och lång sikt. Det framhålls att respektive nämnd inte vill 
föregå den kommungemensamma strategi som anges ska antas (se revisionsfråga 1).  
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Revisionell bedömning och 
rekommendationer 
Revisionell bedömning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun har PwC genomfört en 
uppföljande granskning kring personal- och kompetensförsörjning. Granskningen är en 
uppföljning av en tidigare granskning på området som genomfördes år 2018. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit 
tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
lämnats i tidigare genomförd granskning.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis har 
vidtagits tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och rekommendationer 
som lämnats.  

Bedömningen baseras på sammanvägd bedömning av respektive revisionsfråga enligt 
nedan. 

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1 
Har 
kommunstyrelsen 
och nämnderna 
vidtagit tillräckliga 
åtgärder utifrån 
resultat av 2018 års 
granskning? 

 

Delvis uppfyllt 
Föregående granskning visade att 
det inte fanns en 
kommungemensam strategi eller 
plan för kommunens personal- och 
kompetensförsörjning. Det 
konstateras att det fortsatt inte 
finns en gemensam strategi eller 
plan. Den regionala modell som 
hänvisades till i svaret på tidigare 
granskning har inte 
implementerats.  
 
Däremot har kommunen tagit ett 
första steg i riktning mot ett mer 
långsiktigt strategiskt arbete genom 
att påbörja en översyn och 
kvalitetssäkring av kommunens 
underlag för personalstatistik. Detta 
steg är viktigt för att fastställa 
grunden för en framtida strategi. Vi 
betonar betydelsen av att ta fram 
en kommungemensam strategi för 
personal- och 
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kompetensförsörjning i syfte att 
tydliggöra den politiska viljan och 
skapa en tydlig riktning kring hur 
framtidens kompetensutmaningar 
ska mötas.  
 
Samverkan med andra aktörer är 
en strategisk ansats som 
kommunen har valt för att möta 
framtidens utmaningar kring 
kompetens och vi konstaterar att 
kommunen arbetar aktivt i 
samverkan med bl.a. andra 
kommuner i länet, Region Uppsala 
osv.  
 
Vi konstaterar att introduktionen för 
nya chefer har genomgått en 
översyn och en ny och mer 
anpassningsbar modell är under 
implementering.  
 

Revisionsfråga 2 
Arbetar 
kommunstyrelsen 
och nämnderna 
aktivt med det 
strategiska 
personal- och 
kompetensförsörjni
ngsarbetet? 

Uppfyllt 
Knivsta kommun har under de 
senaste åren arbetat aktivt med att 
ta fram flertalet processer, i syfte 
att skapa en tydlig röd tråd från 
kommunens övergripande mål och 
vision till den enskilda 
medarbetares arbete och agerande 
i vardagen. Dels vill kommunen 
genom detta arbete stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke för att 
attrahera nya medarbetare och 
dels vara attraktiva för befintliga 
medarbetare. En uttalad politisk 
satsning har även varit att stärka 
chefskap och ledarskap.  
 
Inom nämndernas enskilda 
verksamhetsområden har olika 
satsningar skett i syfte att bl.a. 
kompetensutveckla medarbetare 
och stärka arbetslag. Vi ser dock 
att det saknas ett strukturerat och 
systematiskt arbete kring personal- 
och kompetensförsörjningen på 
nämndsnivå som är baserad på en 
tydlig strategi/plan för att 
säkerställa personal- och 
chefsförsörjningen på kort och lång 
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sikt. Det framhålls att respektive 
nämnd inte vill föregå den 
kommungemensamma strategi 
som anges ska antas (se 
revisionsfråga 1).  
 

 

Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:  

● Säkerställa att arbetet fortsätter med att ta fram en kommungemensam strategi eller 
plan för personal- och kompetensförsörjning i syfte tydliggöra den politiska viljan och 
inriktningen för att ta sig an framtidens kompetensutmaningar. En plan eller strategi 
skapar goda förutsättningar för ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som vi 
rekommenderar följs upp regelbundet.  

● Säkerställa att samtliga nämnder utarbetar ett strukturerat och systematiskt arbete 
kring personal- och kompetensförsörjningen i linje med en framtida 
kommunövergripande strategi eller plan. 

● Att den nya modellen för chefsintroduktion (CSI) kommuniceras ut tydligt när och hur 
den ska användas.  
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Bilagor 
Granskad dokumentation 

● Mål och rutiner  
■ Hantering av hot och våld 
■ Alkohol och drogfri arbetsmiljö 
■ Kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier 

● Riktlinjer  
■ Lönesättning 
■ Arbetslivsinriktad rehabilitering 

● Knivsta kommuns årsredovisning 2019 
● Mål och budget 2020 
● Samverkan för en effektiv och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning (rapport från 

HR-chefsgruppen Uppsala län) 
● Kompetenskartläggning - Tillgång och efterfrågan på lärare och pedagoger i 

Uppsala län 
● Sammanställning av värdegrundsarbetet 
● Processbeskrivning för rekryteringsprocessen  
● Behovsinventering vid rekrytering 
● Tidplan och kravprofil vid rekrytering 
● Intervjuguide vid rekrytering 
● Kompetensbibiliotek  
● Mall för referenstagning 
● Mall för avgångssamtal 
● Avslutningsenkät 
● Checklista för avsluning av anställning 
● Dokument för chefsintroduktion av HR - till nya chefer 
● Introduktion för nyanställda medarbetare - checklista för förberedelser 
● En beskrivning/program av ledarskapsutveckling 
● Kompetensförsörjningsprocessen (Medarbetarloopen) 
● Knivsta kommuns ledarprofil  
● Medarbetarpolicy 
● Handlingsplan HR 2020  
● Resultat Medarbetarpulsen 2019 
● Personalbokslut 2019  
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Knivsta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 
2020-05-19. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Handläggare 
Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-12 

Diarienummer 
KS-2020/853 

   
 

Kommunstyrelsen 

Återrapportering åtgärder revisionsrapport - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen tar emot återrapportering åtgärder revisionsrapport-Granskning av 

lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunens lokalförsörjningsprocess avseende 
verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27 om ett svar på revisorernas 
granskning med en åtgärdslista. Förvaltningen har tillsammans med Kommunfastigheter 
arbetat vidare med att genomföra åtgärdspunkterna.  
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27, KS-2020/79 § 86 att 

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

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

 
Förvaltningen har tillsammans med Kommunfastigheter arbetat vidare med genomförandet 
av åtgärdspunkterna  
 
Återrapportering åtgärdspunkter i tjänsteskrivelse 2020-04-14 
 
Nedan redovisas arbetet från förvaltningen och Kommunfastigheter med att genomföra 
åtgärdspunkterna (kursiv text) med anledning av granskningen av lokalförsörjningsprocessen 
avseende verksamhetslokaler.  
 

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

 
I dagsläget bedömer förvaltningen att det inte finns något behov av fördjupade 
principer för lokalförsörjningen. Detta då det inte planeras för några större lokalprojekt 
inom den närmaste tiden. Nya principer kommer att tas fram om behovet uppstår 
inför nästa större lokalprojekt 
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 En uppdatering av lokalförsörjningsplanerna pågår och när dessa är klara kommer de 
att aggregeras ihop till en kommungemensam lokalförsörjningsplan. 
 
Efter revisorernas granskning har utbildningsnämnden uppdaterat  
lokalförsörjningsplan förskola och skola, UN-2020/103 §21 och en 
uppdatering/komplettering av socialnämndens lokalförsörjningsplan pågår. Den 
kommer under 2021 att följas av en kommungemensam lokalförsörjningsplan som 
även kommer att innehålla behovet av administrativa lokaler och lokaler för Kultur och 
Fritid.  

 
 
 Kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans med Kommunfastigheters VD 

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

 
Dialog och arbete pågår. 

 
 Kommundirektören och Kommunfastigheters VD kommer fortsätta arbetet, som 

påbörjades efter årsskiftet, med att ytterligare förbättra dialogen och skapa tydligare 
styrning, rollfördelning och bättre samverkansrutiner i beställningsprocessen. 
 
Arbete pågår 
 

 En genomlysning av kommunens bolagsstruktur är upphandlad och kommer att 
genomföras under hösten. I denna genomlysning, som i huvudsak syftar till att skapa 
en optimal organisation, kommer även lokalförsörjningsprocessen vara en faktor. 
 
 En utredning av kommunkoncernstrukturen har genomförts i samarbete med KPMG 
och slutrapporten togs i emot av Kommunstyrelsen 2020-10-19. Kommunstyrelsen 
ställde sig bakom utredningens 4 rekommendationer och gav förvaltningen i uppdrag 
att påbörja arbetet med att genomföra nödvändiga förändringar utifrån dessa. Detta 
arbete är nu påbörjat och förändringarna beräknas kunna genomföras innan 
sommaren 2021. 

                      
 Kommunfastigheter kommer tillsammans med kommunen att ta fram rutiner för hur 

tilläggsbeställningar under genomförandeprocessen ska hanteras. 
 
Arbete med att ta fram rutiner pågår vilka innebär att Kommunfastigheter tar emot 
beställningar från kommunstyrelsen, via lokalförsörjningschefen. Sedan hanterar 
Kommunfastigheter via projektchefen i sin tur erforderliga beställningar mot 
entreprenören. Spårbarhet i beställningarna finnas i Kommunfastigheters nya 
projektverktyg Insikt Projekt.  
 

 Samverkansformen partnering kommer att ses över. Genomförandet av ett tilltänkt 
projekt, för tydlighetens skull, kan med fördel delas upp i väl avgränsade skeden. 
Resultatet av respektive skede presenteras för relevant kommunal instans, som 
underlag för formellt beslut avseende projektets fortsättning innan efterföljande skede 
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påbörjas. På detta sätt skulle en större tydlighet i vad som ska levereras uppnås. Det 
ges möjlighet att fastställa kostnaden med större precision. En möjlig konsekvens 
som inte är försumbar i detta sammanhang är en försenad tidplan och därför behövs 
en konsekvensanalys i projekteten som beaktar detta.  
 
Enligt den nya handläggningsordningen är ett tilltänkt projekt uppdelat i väl 
avgränsade faser med tydliga avslut/rapportering och beslut om nästa fas. 
Idrottshallen i Alsike hanteras enligt den nya handläggningsordningen och det har 
beaktats i  tidplanen. Om ett projekt ska handlas upp enligt samverkansformen 
partnering, som en totalentreprenad eller på annat sätt kommer att bestämmas av 
Kommunfastigheter och redovisas till Bolagets styrelse 
 

 Inför nästa nyproduktionsprojekt och kommande ombyggnationer kommer 
Kommunfastigheters nya projektuppföljningsverktyg att effektivisera uppföljning, 
skapa bättre möjlighet till analys samt öka spårbarheten i hur projekt utvecklas. I 
verktyget finns även stöd för beslutsprocessen som gäller vid uppstart och eventuell 
förändring i investeringsramar. I samband med detta utvecklar bolaget även rutiner 
för hur beställningsunderlag ska se ut och hur rapportering av projekt ska 
genomföras.  
 
Verktyget Insikt Projekt är igång och används. Kommer att vara till stor hjälp för att 
öka spårbarheten i hur ändringar – och tillägg i ett projekt hanteras. I samverkan med 
kommunens lokalförsörjning arbetar Kommunfastigheter med att utveckla rutiner för 
hur beställningsunderlag ska se ut och hur rapportering av projekt ska genomföras. 
 

 Det pågående arbetet med att förtydliga och utveckla besluts- och 
beställningsprocessen mellan kommunen och Kommunfastigheter fortsätter. Detta 
gäller såväl nyproduktionsprojekt som beställningar som rör ombyggnationer. Detta 
arbete kommer att vara klart under 2020.  
 
I samverkan med kommunens lokalförsörjning och med stöd av verktyget Insikt 
Projekt arbetar Kommunfastigheter med att utveckla rutiner för hur 
beställningsunderlag ska se ut och hur rapportering av projekt ska genomföras. 
 

 Arbetet inom kommunkoncernen att specificera lokalinvesteringar och förväntad 
tidsåtgång kommer att fortsätta och förtydligas i kommande projekt. 
 
Arbete pågår. 

 
 En översyn av de pedagogiska programmen för Framtidens pedagogiska lärmiljö för 

förskola och skola i Knivsta kommun kommer att ske när planeringen för nästa 
förskola eller skola påbörjas. I samband med det tas beslut om eventuell uppdatering 
av programmen. 
 
En uppdatering av de pedagogiska programmen är i dagsläget inte aktuellt. 
 

 En uppdatering och fastställande av processbeskrivningarna kommer att ske i 
samband med nästkommande projekt. 
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Kommunen och Kommunfastigheter har gemensamt uppdaterat 
Handläggningsordningen för större investeringar enligt bifogad processbeskrivning 
med förklaringstext. Idrottshallen i Alsike handläggs enligt den uppdaterade 
processbeskrivningen. 
 

 Förvaltningen och Kommunfastigheter kommer att förbättra återrapporteringen till 
Kommunstyrelsen efter avslutade projekt. 
 
Arbete pågår. 
 

 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Bedömningen är att föreslagna åtgärder kan genomföras inom befintlig ram. 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 

 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Processbeskrivning  ”Handläggning av ett investeringsprojekt” 
Förklaringstext till ”Handläggning av ett investeringsprojekt” 
 
 

Beslutet ska skickas till 
 
Kommunfastigheter 
Lokalförsörjningschef 
 

 
Daniel Lindqvist  
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  x 

 
Beslutet är ett svar på revisorernas rapport och har ingen påverkan på barn. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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1. Behov från verksamhet

2. Lokalförsörjningen

3. Analys av  behov 
med verksamheten

4. Beslut från 
verksamhetsnämnd

Lokalprogram
Alternativa platser utreds

Önskad t id för leverans
Kostnad uppskattning

utifrån nyckeltal

Lokalförsörjningen
Verksamheten

Kommunfast igheter

7. KS beslutar om 
igångsättning FAS 1

Produktbestämning och 
riktkostnads-bedömning
Indikativt  hyreskontrakt

Kommunfastigheter
Lokalförsörjningen

Verksamheten

11. KS beslutar om 
igångsättning FAS 2

Genomförande av projektet 
med prioritering för att hålla 

budget

Kommunfast igheter
(Verksamheten)

(Lokalförsörjningen)

Återrapportering 
ti ll KS/

verksamhetsnämnd

13. 
FAS 2

9.
FAS 1

5. 
FAS 0

HANDLÄGGNING AV ETT INVESTERINGSPROJEKT

Lokalförsörjningen
Verksamheten

(Kommunfast igheter)

15. Utökad ram eller priori ter ing i 
KS/nämnd

Lokalförsörjningen 
Kommunfast igheter

Förslag 2020-04-20 
Rev. 2020-07-02 
Rev. 2020-09-01

17. Objektet 
överlämnas t ill  
verksamheten

14. Projekt inom budget
NEJ

Startbeslut med budget och 
indikativt hyreskontrakt

 Verksamhetsnämnd
bekräftar behov

Projektbeställning med 
budget för FAS 1

6. Information och ev beslut 
verskamhetsnämnd

10. Information och ev beslut 
verskamhetsnämnd

Inventering
Storlek

Önskad t id för leverans

8. Kommunfastigheters styrelse beslutar om 
ingångsättning investering

12.  Kommunfastigheters styrelse beslutar 
om ingångsättning investering

16. Beslut  i kommunfastigheters 
styrelse om igångsättning utökd 

invester ing med ny budget

Lokalförsörjningen/Kommunfastigheter

JA
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Förklaringstext till ”Handläggning av ett investeringsprojekt”  

Handläggningsordningen är avsedd för projekt över 5 mkr eller projekt av principiell 
betydelse där Kommunfastigheter är byggherre 

 

1. Behov från verksamheten med en första uppskattning av önskad tid för leverans.
   

2 . Lokalförsörjningen tar emot behovet och gör en första analys avseende storlek samt 
möjligheten att bygga om/hyra dvs alternativ till nyproduktion prövas.  

 

3. Lokalförsörjningen analyserar behovet tillsammans med verksamheten som underlag för 
en tjänsteskrivelse till verksamhetsnämnd. Information och en tidig dialog med 
Kommunfastigheter om behovet.  

 

4. Verksamhetsnämnd bekräftar behovet och uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med 
ett förslag till lösning vilket innebär att FAS 0 kan inledas. 

 

5. Lokalförsörjningen inleder FAS 0.  Vid behov av nyproduktion görs en första analys 
tillsammans med mark- och exploatering och plansidan av lämpliga tomter. Verksamheten 
och Kommunfastigheter deltar i utvärderingen av lämpliga tomter. 

Vid nybyggnation/ombyggnation tas, tillsammans med Kommunfastigheter, en första 
uppskattning fram kring storlek samt kostnader på ombyggnaden /nybyggnaden utifrån 
nyckeltal.  Verksamhetens önskemål om tid för leverans stäms av med  Kommunfastigheter 
och en realistisk tidplan tas fram. Om det blir en kort tidsram för att genomföra projektet 
budgeteras även för detta likväl som exempelvis risker för osäkra markförhållanden. En 
budgetpost för konst ingår enligt de beslut som finns om avsättning för konstnärlig 
utsmyckning. 

En budget för att genomföra FAS 1 tas fram av Kommunfastigheter. Budgeten kan innehålla 
kostnader för projektering, upphandling, bygglov etc. 

 

6. När det finns en samsyn i projektet mellan lokalförsörjningen, Kommunfastigheter och 
verksamheten sammanställs förstudien i en tjänsteskrivelse till verksamhetsnämnd alternativt 
ges en information i nämnden. Lokalförsörjningen ansvarar för detta. 

 

7. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen som beslutar om igångsättning FAS 1. 
Därefter lämnas information om beslutet till Kommunfastigheters styrelse. 

 

8. Kommunstyrelsen är blivande hyresgäst. Ägare till fastigheten som byggs är 
Kommunfastigheter så därför fattar Kommunfastigheters styrelse beslut om beställningen 
samt igångsättning av investeringen inom den ram som kommunstyrelsen har beslutat om, 
dvs Kommunfastigheter resurssätter FAS 1. 
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9. Under FAS 1 sker en produktbestämning och riktkostnadsbedömning. Kommunfastigheter 
är byggherre och leder projektet. Verksamheten står för input i form av funktioner som 
behövs men inte lösningar. Här sker en dialog kring de olika funktioner som önskas av 
verksamheten och hur det kan påverka budgeten. Med avseende på den tidplan som 
beskrivits under punkt 5 skall arbetet under FAS 1 bedrivas utifrån att den önskade 
tidpunkten för leverans ska kunna möjliggöras. Ett indikativt hyreskontrakt tas fram. 

 

10. Efter att projektet under punkt 9 är genomförd och resultatet av FAS 1 godkänts av 
berörda parter överlämnas ärendet vidare till verksamhetsnämnd för återkoppling. Vid större 
avvikelser fattar verksamhetsnämnden ett nytt beslut. 

 

11. Kommunstyrelsen fattar startbeslut med budget och indikativt hyreskontrakt. För det fall 
KS beslutar att INTE  igångsätta FAS 2 så har Kommunfastigheter rätt att fakturera 
kommunen för nedlagda kostnader. 

 

12. Efter det att kommunstyrelsen har beslutat om igångsättning av FAS 2 så ska 
Kommunfastigheters styrelse ta beslut om igångsättning av investeringen inom den ram som 
kommunstyrelsen har beslutat om. 

  
13.Genomförande av projektet sker genom Kommunfastigheters försorg. Prioriteringar görs 
för att hålla budget.  Ändringar och tillägg som påverkar verksamheten beslutas i dialog med 
verksamheten samt verksamhetens ombud. Kommunfastigheter har avtalen med 
entreprenörerna och är den part som avtalar om ändrings- och tilläggsarbeten med 
entreprenörerna.  

 

14. Projektet genomförs inom budget. 

   

15. För det fall projektet behöver en utökad ram eller annan prioritering så kan detta beslutas 
enbart av kommunstyrelsen eller av ombud utsedd av kommunstyrelsen med mandat att 
beställa det aktuella tillägget/förändringen.   

 

16. Efter beslut av kommunstyrelsen om en eventuell utökad ram ska Kommunfastigheters 
styrelse igångsätta den utökade investeringen.     

 

17. Objektet överlämnas till verksamheten och ett hyreskontrakt ingås mellan 
Kommunfastigheter och Knivsta Kommun. 

   

18. Återrapportering till kommunstyrelsen/Verksamhetsnämnd och Kommunfastigheters 
styrelse. 
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Handläggare 
Anders Carlquist 
Exploateringschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-12 

Diarienummer 
KS-2020/838 

   
   
 

Kommunstyrelsen 

Avtal om parkeringslösen för fastigheten Gredelby 21:3 
 
Förslag till beslut 
1.  

 Kommunstyrelsen godkänner förslag till  
Avtal  om parkeringsköp 
Tilläggsavtal 2 till hyresavtal 
Tilläggsavtal 2 till Optionsavtal 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivstas kommunhus har inte tillräckligt många parkeringsplatser för att kunna erhålla 
slutbevis för byggnationen. Det finns 42 platser, men krävs 139 st enligt de regler som gällde 
när bygglovet gavs.  Det är i praktiken inte möjligt att på den aktuella fastigheten skapa de 
platser som saknas, och i närtid inte heller någonstans i närheten av fastigheten. Därför 
föreslås att ett avtal om parkeringslösen/parkeringsköp tecknas mellan kommunen och 
fastighetsägaren. Ett sådant avtal innebär att ägaren erlägger en summa till kommunen som 
är avsedd att användas för parkeringsändamål i centrala Knivsta. Kommunen är hyresgäst till 
kommunhuset och har även ett avtal om optionsrätt att köpa fastigheten. Hyresnivån och 
även optionspriset påverkas av anskaffningskostnaden för fastigheten, där kostnaden för bl a 
parkeringsutrymmen/parkeringslösen ingår. Genom tecknande av parkeringslösenavtal 
påverkas därför hyresnivån och optionspriset. Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat 
avtal om parkeringslösen samt tilläggsavtal till hyresavtal respektive optionsavtal. 
 
Bakgrund 
Av den vid tidpunkten för bygglovet gällande detaljplanen för fastigheten Knivsta Gredelby 
21:3 följer att för byggnationen av kommunhuset erfordras 139 parkeringsplatser. Tillgängligt 
på fastigheten finns 42 parkeringsplatser. Det är därmed en förutsättning för erhållande av 
slutbevis för byggnationen att frågan om pakeringsplatser får en lösning. Ansvarig för 
genomförande av entreprenaden var NCC Construction Sverige AB. Beställare och 
fastighetsägare är Gredelinen KB. Knivsta kommun är såväl part i ett samverkansavtal 
avseende entreprenaden som hyresgäst i fastigheten. Därtill har Nordisk Renting AB som 
ägare till Gredelinen KB och Knivsta kommun avtalat om en optionsrätt för Knivsta kommun 
att förvärva samtliga andelar i Gredelinen KB.  
 
För att möjliggöra tillgång till mark för att anlägga de saknade parkeringsplatserna träffade 
NCC och Knivsta kommun 2012 avtal om markköp samt hyrestillägg för parkering. Dessa 
avtal kom inte att genomföras. 
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Parkeringslösen (parkeringsköp) 
Knivsta kommun har erbjudit Gredelinen KB att genom avtal om parkeringsköp ska 
fastighetens parkeringsbehov lösas. I enlighet med avtalet uppgår ersättningen till 4.782.100 
kronor (exkl mervärdesskatt). Avtalet är villkorat av att Gredelinen KB därmed erhåller 
slutbevis för byggnationen. NCC, Gredelinen KB och Knivsta kommun har mot bakgrund av 
överenskommelsen från 2012 förklarat att ersättningen ska regleras mellan parterna genom 
att NCC svarar för hälften och Knivsta kommun svarar för hälften. Gredelinen KB kommer i 
sin egenskap av fastighetsägare att erlägga hela ersättningen till kommunen, varefter 
Gredelinen KB kommer att begära kompensation från NCC för den andel som belöper på 
NCC. Den andel som belöper på Knivsta kommun läggs till underlaget för beräkningen av 
hyra och optionspriset i enlighet med vad som närmare framgår nedan. 
 
Tillägg till hyra 
Hyran för kommunhuset enligt hyresavtalet med Gredelinen KB är finansiellt betingad och 
grundas på den sammanlagda anskaffningskostnaden för fastigheten. I och med erläggandet 
av ersättningen för parkeringsköp kommer anskaffningskostnaden att öka. Med avdrag för 
den del av ersättningen som NCC ska svara för uppgår ökningen till 2.391.050 kronor 
(exklusive mervärdesskatt). Det hyrestillägg som vid en antagen starttidpunkt om den 1 
januari 2021 och en antagen referensränta om lägst 0% för STIBOR 3m som motsvarar 
ökningen anskaffningskostnaden uppgår till 235 799 kronor. 
 
Tillägg till optionspris 
För Gredelinen KB motsvarar en del av hyran en avskrivning vilket innebär att det 
kvarstående restvärdet av ersättningen minskar över den kvarstående hyrestiden, dvs till och 
med hyresavtalets utgång den 31 mars 2032. Ökningen av optionspriset enligt optionsavtalet 
motsvarar därmed inte hela den utgivna ersättningen utan endast den oavskrivna delen. 
Knivsta kommun har utnyttjat sin optionsrätt att förvärva andelarna i Gredelinen KB per den 
30 juni 2022. Ökningen av optionspriset vid optionstidpunkten uppgår till 2 162 081 kronor. 
 
Övrigt 
Ovan angivna tidpunkter och belopp är för sin giltighet beroende av att slutliga avtal ingås 
mellan parterna samt att eventuella villkor i avtalen uppfylls. Det är önskvärt att villkoren är 
uppfyllda före utgången av 2020, så att Gredelinen KB därmed kan erlägga ersättningen för 
parkeringsköpet till Knivsta kommun senast sista bankdagen för 2020. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Överenskommelse om parkeringsplatser 
Avtal om parkeringsköp 
Tilläggsavtal 2 (till hyresavtal) 
Tilläggsavtal 2 till Optionsavtal 
Avskrivningsplan Parkeringslösen Knivsta Kommunhus 
Beräkning av tilläggshyra samt optionspris / optionstillägg avseende parkeringsplatser, 
”Bilaga A” 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygglovchefen 
Exploateringschefen 
Lokalförsörjningschefen 
 
 
 

 
 
 
Daniel Lindqvist 

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

Beslutet är av ekonomisk och administrativ art och har ingen direkt påverkan på barn eller 
andra människor. 
 
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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Överenskommelse om parkeringsplatser 

Detta avtal (“Avtalet”) har träffats mellan: 

(1) NCC Construction Sverige AB, org.nr 556613-4929, (”NCC”),  

(2) Gredelinen Kommanditbolag, org.nr 969724-6529, (”Gredelinen”), samt 

(3) Knivsta kommun, org.nr 212000-3013, (”Kommunen”);  

(var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). 

1 Bakgrund 

1.1 Parterna, Svelali AB, org.nr 556622-7517, Nordisk Renting AB, org.nr 556066-2578, 
Svensk Fastighetskapital AB, org.nr 556590-7267, och SFK Kommunfastigheter AB, 
org.nr 556590-7234, har den 4 december 2009 för genomförandet av byggnation av 
Knivsta nya kommunhus på fastigheten Knivsta Gredelby 21:3 (”Fastigheten”) – i olika 
partsställningar – tecknat följande avtal: samverkansavtal, entreprenadkontrakt, hyres-
avtal och andelsöverlåtelseavtal. Vart och ett av avtalen identifieras i det följande med 
stor begynnelsebokstav. Hyresavtalet avser Knivsta nya kommunhus med tillhörande 
parkeringsplatser, med Gredelinen som hyresvärd och Kommunen som hyresgäst. 

1.2 Detaljplan för Fastigheten antogs den 17 juni 2010 och beslut om bygglov för 
byggnation av kommunhuset meddelades den 28 september 2010. Av detaljplanen följer 
att den genomförda byggnationen på Fastigheten erfordrar sammanlagt 139 
parkeringsplatser. På Fastigheten finns sammanlagt 42 parkeringsplatser och det 
saknas således 97 parkeringsplatser för att uppfylla parkeringsnormen enligt 
detaljplanen. 

1.3 NCC och Gredelinen å ena sidan och Kommunen å andra sidan har den 27 september 
2012 träffat en särskild överenskommelse om fördelningen av ansvaret för färdigställan-
det av tillkommande parkeringsplatser enligt vilket Gredelinen skulle förvärva mark för 
parkeringsplatser av Kommunen och NCC skulle anlägga parkeringsplatser på marken 
(”Överenskommelsen”). Gredelinens förvärv av marken har aldrig genomförts.  

1.4  Parterna har mot denna bakgrund kommit överens om följande. 

2 Överenskommelse 

2.1 Parterna är överens om att Överenskommelsen inte ska gälla. 

2.2 Gredelinen ska genomföra parkeringsköp för att uppfylla parkeringsnormen enligt den 
nu gällande detaljplanen i enlighet med de villkor som framgår av bifogat avtal om 
parkeringsköp, Bilaga 1. 

2.3 Parterna är överens om att den ersättning som Gredelinen i egenskap av 
Fastighetsägare har att utge till Kommunen för parkeringsköp enligt bilaga 1, 
uppgående till 4 782 100 kronor, ska fördelas mellan Parterna enligt följande: 2 391 050 
kronor, vilket motsvarar 50 % av den totala ersättningen för parkeringsköp, belöper på 
NCC. Resterande 2 391 050 kronor belöper på Gredelinen. Gredelinen och kommunen 
har kommit överens om ett tillägg till Hyresavtalet som reglerar hyrestillägg med 
anledning av att Gredelinen och kommunen är överens om att den del av kostnaden för 
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parkeringsköp som enligt ovan belöper på Gredelinen ska belasta projektet, Bilaga 2. 
Gredelinens ägare och Kommunen har även kommit överens om hur parkeringsköpet 
ska påverka optionspriset, Bilaga 3. 

3 Villkor 

Detta Avtal är villkorat av att (i) avtal om parkeringsköp enligt bilaga 1, tilläggsavtal till 
Hyresavtal enligt bilaga 2 och tilläggsavtal till Optionsavtal enligt bilaga 3 tecknas samt 
(ii) att eventuella villkor som gäller enligt dessa avtal uppfylls. Villkoren ska vara 
uppfyllda senast den 31 mars 2021. 

 

Stockholm den ____________ 2020  Knivsta den ____________ 2020 

NCC Construction Sverige AB  Knivsta kommun 

 

__________________________  __________________________ 

 

__________________________  __________________________ 

 

Stockholm den ____________ 2020 

Gredelinen Kommanditbolag 

 

__________________________ 

 

__________________________  
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Avtal om parkeringsköp 

Detta avtal om parkeringsköp (”Avtalet”) har träffats denna dag (”Avtalsdagen”) mellan 

1. Knivsta kommun, 212000-3013, 741 75 Knivsta (”Kommunen”) 

och 

2. Gredelinen Kommanditbolag, 969724-6529, Box 140 44, 104 40 Stockholm 

(”Fastighetsägaren”) 

1 och 2 ovan benämns nedan gemensamt som Parterna och enskilt som Part.  

1 Bakgrund 

1.1 På fastigheten Knivsta Gredelby 21:3 (”Fastigheten”) har uppförts nybyggnation 

av ett kommunhus. Av vid tiden för bygglovet gällande detaljplan följer att bygg-

nationen på Fastigheten erfordrar sammanlagt 139 parkeringsplatser. Fastighetens 

behov av parkeringsplatser har i beslut om bygglov som meddelades av Bygg- och 

miljönämnden den 28 september 2010 fastställts till 139 platser. Fastighetsägaren 

har ombesörjt med 42 platser på Fastigheten, varför det återstår att ordna med yt-

terligare 97 platser. De kvarvarande parkeringarna har ännu inte tillhandahållits 

varför slutbevis inte har kunnat meddelas.  

1.2 Parterna har nu enats om att Fastighetsägarens skyldighet att lösa Fastighetens 

parkeringsbehov ska fullgöras i enlighet med detta Avtal.  

1.3 Detta Avtal reglerar parternas rättigheter och skyldigheter avseende de parke-

ringsplatser som krävs för att Fastigheten ska uppfylla parkeringsnormen för att 

tillgodose behovet av parkeringsutrymme för Fastigheten. 

2 Parkeringsköp 

2.1 Kommunen åtar sig, mot att Fastighetsägaren erlägger ersättning enligt punkt 3 

nedan, att inom Fastighetens närområde skapa rimligt antal parkeringsplatser, ex-

empelvis genom avgiftsbelagd allmän parkering. Samtliga dessa parkeringsplatser 

ska kunna samutnyttjas av Fastighetens hyresgäster och allmänheten.  

3 Ersättning och avgift 

3.1 Fastighetsägaren ska som ersättning för Kommunens åtagande enligt punkt 2.2 

ovan till Kommunen erlägga ett engångsbelopp uppgående till totalt 4 782 100 

kronor (exklusive mervärdesskatt).  

3.2 Beloppet enligt punkten 3.1 ska betalas så snart Bygg- och miljönämnden i Kniv-

sta kommun vid prövning av om Fastighetens parkeringsbehov är uppfyllt vid ut-
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färdande av slutbevis tillgodoräknar Fastigheten parkeringsplatser i enlighet med 

detta Avtal. Kommunen fakturerar Fastighetsägaren angivet belopp, vilket hos 

Kommunen ska hanteras som särskilt anvisat för Fastighetens parkeringsbehov.  

4 Överlåtelse  

4.1 Fastighetsägarens skyldigheter och rättigheter enligt detta Avtal ska följa ägande-

rätten till Fastigheten och gälla såväl nuvarande som varje framtida ägare av den-

samma.  

4.2 Varje ägare till Fastigheten är skyldig att vid överlåtelse av Fastigheten inta för-

behåll i överlåtelseavtalet om att ny ägare övertar överlåtarens samtliga rättigheter 

och skyldigheter enligt detta Avtal.  

4.3 Kommunen äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Av-

tal till annan huvudman (exempelvis kommunalt parkeringsbolag). 

5 Villkor 

5.1 Detta Avtal är för sin fullbordan och bestånd beroende av (i) att Bygg- och miljö-

nämnden i Knivsta kommun godkänner Avtalet i sig, samt (ii) att Bygg- och mil-

jönämnden i Knivsta kommun vid prövning av om Fastighetens parkeringsbehov 

är uppfyllt vid utfärdande av slutbevis tillgodoräknar Fastigheten parkeringsplat-

ser i enlighet med detta Avtal.  

Om villkoret enligt ovan inte uppfylls är Avtalet förfallet i sin helhet utan rätt för 

någon av parterna att erhålla ersättning från den andra parten.   

______________________________________ 
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Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 

 

Knivsta den ____________ 2020   

 

 

 

För Knivsta kommun   För Gredelinen Kommanditbolag 

 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

_____________________________  _____________________________ 
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Tilläggsavtal 2 

Gredelinen Kommanditbolag, org.nr 969724-6529 (”Hyresvärden”) och Knivsta Kommun, 
org.nr 212000-3013, (”Hyresgästen”) har denna dag träffat följande tillägg (”Tilläggsavtal 2”) till 
hyresavtal nr 392HYA01 daterat den 4 december 2009 (”Hyresavtalet”). 

1 Bakgrund 

1.1 Hyresgästen hyr byggnaden på fastigheten Knivsta Gredelby 21:3 (”Fastigheten”) på 
Centralvägen 16 (”Lokalen”) av Hyresvärden enligt Hyresavtalet. Hyresgästen och 
Hyresvärden har den 27 september 2012 undertecknat ett tilläggsavtal till hyresavtalet 
(”Tilläggsavtal 1”). 

1.2 NCC och Hyresvärden å ena sidan och Hyresgästen å andra sidan har den 27 
september 2012 träffat en särskild överenskommelse om fördelningen av ansvaret för 
färdigställandet av tillkommande parkeringsplatser enligt vilket Hyresvärden skulle 
förvärva mark för parkeringsplatser. Hyresgästen och Hyresvärden har i Tilläggsavtal 1 
kommit överens om att en tilläggshyra skulle utgå efter att NCC anlagt parkeringsplatser 
på marken.  

1.3 Hyresvärdens förvärv av marken har aldrig genomförts och NCC och Hyresvärden å 
ena sidan och Hyresgästen har denna dag träffat en ny särskild överenskommelse om 
fördelningen av ansvaret för färdigställandet av tillkommande parkeringsplatser och i 
denna kommit överens om att Hyresvärden ska genomföra parkeringsköp. 

1.4 Hyresgästen och Hyresvärden har mot denna bakgrund kommit överens om följande 
tillägg till Hyresavtalet. 

2 Parkering  

2.1 Parterna är överens om att punkt 3 i Tilläggsavtal 1 inte ska gälla och att Hyresavtalet 
omfattar 40 garageplatser och två handikapparkeringar. 

2.2 Hyresvärden ska genomföra parkeringsköp för att uppfylla parkeringsnormen enligt den 
nu gällande detaljplanen.  

2.3 Parterna är överens om att 50 % av ersättningen som Hyresvärden enligt avtal om om 
parkeringsköp, Bilaga 1, har att utge till kommunen för parkeringsköpet, dvs 2 391 050 
kronor, ska beräknas för sig som ett rörligt och ränteberoende tillägg (”Tilläggshyra”) till 
den hyra som anges i Hyresavtalet. Tilläggshyran beräknas i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 5.2 - 5.11 i Hyresavtalet och utgår under resterande 
hyresperiod beräknad från och med månadsskiftet efter att Hyresvärden erlagt betalning 
för parkeringsköpet. Baserad på 2 391 050 kronor och en antagen referensräntesats om 
lägst 0,00 procentenheter och en antagen startpunkt för Tilläggshyran om den 1 januari 
2021 uppgår Tilläggshyran till det belopp per hyresår som anges i bilaga A. Vid ändring 
av tidpunkten för Tilläggshyrans start minskar eller ökar överenskommet värde i enlighet 
med exemplifieringen i Bilaga A. 

3 Villkor 

Detta Tilläggsavtal 2:s fullbordan och bestånd är i sin helhet villkorat av att avtal om 
parkeringsköp enldigt bilaga 1 tecknas samt att villkor som gäller enligt avtalet om 
parkeringsköp uppfylls. 
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4 Övriga villkor 

I övrigt ska villkoren i Hyresavtalet gälla oförändrade. 

_____________________________ 

 

Detta Tilläggsavtal 2 har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Stockholm den ____________ 2020  Knivsta ____________ 2020 

 

 

  

GREDELINEN KOMMANDITBOLAG  KNIVSTA KOMMUN 

   

______________________________  ______________________________ 

   

______________________________  ______________________________ 
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Tilläggsavtal 2 till Optionsavtal 

Mellan Svenskt Fastighetskapital AB, org. nr 556590-7267, och SFK Kommunfastigheter AB, 
org. nr 556590-7234, (gemensamt ”SFK”) och Knivsta kommun, org. nr 212000-3013 
(”Kommunen”), har denna dag träffat följande Tilläggsavtal 2 till optionsavtal avseende 
andelarna i Fastighetsbolaget CVH Kommanditbolag. 

1 Bakgrund 

1.1 SFK äger samtliga andelar i Gredelinen Kommanditbolag, org.nr 969724-6529, 
("Bolaget"). SFK och Kommunen har den 4 december 2009 undertecknat ett 
optionsavtal ("Optionsavtalet") avseende samtliga andelar i Bolaget. SFK och 
Kommunen har den 27 september 2012 undertecknat ett tilläggsavtal till optionsavtalet 
(”Tilläggsavtal 1”). 

1.2 Kommunen hyr byggnaden på fastigheten Knivsta Gredelby 21:3 (”Fastigheten”) på 
Centralvägen 16 av Bolaget enligt avtal nr 392HYA01 daterat den 4 december 2009 
(”Hyresavtalet”).  

1.3 NCC och Bolaget å ena sidan och Kommunen å andra sidan har den 27 september 
2012 träffat en särskild överenskommelse om fördelningen av ansvaret för 
färdigställandet av tillkommande parkeringsplatser enligt vilket Bolaget skulle förvärva 
mark (”Området”) för parkeringsplatser. SFK och Kommunen har i Tilläggsavtal 1 
kommit överens om hur förvärvet av Området skulle påverka optionspriset. 

1.4 Bolagets förvärv av Området har aldrig genomförts och NCC och Bolaget å ena sidan 
och Kommunen har denna dag träffat en ny särskild överenskommelse om fördelningen 
av ansvaret för färdigställandet av tillkommande parkeringsplatser och i denna kommit 
överens om att Bolaget ska genomföra parkeringsköp. 

1.5 SFK och Kommun har mot denna bakgrund kommit överens om följande. 

2 Ändring av optionstid m.m. 

2.1 Optionstidpunkt enligt punkt 3.1 i Optionsavtalet ska med ändring av vad som anges i 
nämnda bestämmelse vara 2022-06-30. 

2.2 Med ändring av vad som anges i punkt 4.1 i Optionsavtalet ska tidpunkten för beräkning 
av Bolagets egna kapital vara 2022-06-30. 

3 Ändring av Överenskommet värde 

3.1 Parterna är överens om att Tilläggsavtal 1 i sin helhet upphör att gälla mellan parterna 
då den förutsättning som legat till grund för vad som reglerats i Tilläggsavtal 1, och som 
beskrivits under punkt 1.3 ovan, har fallit. Ingen av parterna ska ha rätt till ersättning av 
något slag av den andra parten med anledning av att Tilläggsavtal 1 upphört att gälla. 

3.2 För tydlighets skull konstateras att parterna är överens om att överenskommelsen som 
beskrivs i punkt 1.4, att Bolaget ska genomföra parkeringsköp, istället ska påverka 
optionspriset.   
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3.3 Parterna är överens om att överenskommet värde på Fastigheten i punkt 4.1 i 
Optionsavtalet ska ökas med anledning av tilläggsinvesteringen som motsvarar 
Bolagets kostnad för parkeringsköp. Den del av kostnaden för parkeringsköp som 
belöper på Bolagets kostnad för parkeringsköp uppgår till 2 391 050 kronor. 
Fastighetens värde vid optionstidpunkten 2022-06-30 ska därvid vid beräkning av 
Bolagets egna kapital, med ändring av vad som anges i punkt 4.1 i Optionsavtalet, 
upptas till det restvärde som anges i bilaga A. 

4 Övriga villkor 

I övrigt ska Optionsavtalet gälla på oförändrade villkor. 

_____________________________ 

 

Detta Tilläggsavtal 2 har upprättats i två exemplar varav SFK och Kommunen tagit var 
sitt. 

Stockholm den ____________ 2020  Knivsta ____________ 2020 

SVENSKT FASTIGHETSKAPITAL AB  KNIVSTA KOMMUN 

   

______________________________  ______________________________ 

   

______________________________  ______________________________ 

   

 

Stockholm den ____________ 2020 

SFK KOMMUNFASTIGHETER AB 

  

   

______________________________   

   

______________________________   
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Bilaga A
Knivsta Kommun

Beräkning av tilläggshyra samt optionspris/optionstilägg avseende parkeringsplatser

Investeringskostnad Nordisk Renting Starttidpunkt Årshyra Index Index startdatum Options tillägg Options tidpunkt
2 391 050                                                     2021-01-01 235 799           2% 2022-01-01 2 162 081         2022-06-30

Räntekänslighet (genomsnitt) Referensränta
År 1-5 +/-1bps 196 kr
År 6-10 +/-1bps 94 kr
År 10- +/-1bps 9 kr
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Avskrivningsplan Parkeringslösen Knivsta Kommunhus

År
Period 

Kvartal Restvärde % Rest av anskaff Avskrivning
1 1 2021-01-01 -- 2021-03-31 2 354 171 98,46% 36 879

2 2021-04-01 -- 2021-06-30 2 316 942 96,90% 37 228
3 2021-07-01 -- 2021-09-30 2 279 362 95,33% 37 581
4 2021-10-01 -- 2021-12-31 2 241 425 93,74% 37 936

2 5 2022-01-01 -- 2022-03-31 2 201 940 92,09% 39 486
6 2022-04-01 -- 2022-06-30 2 162 081 90,42% 39 859
7 2022-07-01 -- 2022-09-30 2 121 844 88,74% 40 236
8 2022-10-01 -- 2022-12-31 2 081 227 87,04% 40 617

3 9 2023-01-01 -- 2023-03-31 2 039 011 85,28% 42 216
10 2023-04-01 -- 2023-06-30 1 996 396 83,49% 42 615
11 2023-07-01 -- 2023-09-30 1 953 378 81,70% 43 018
12 2023-10-01 -- 2023-12-31 1 909 953 79,88% 43 425

4 13 2024-01-01 -- 2024-03-31 1 864 878 77,99% 45 075
14 2024-04-01 -- 2024-06-30 1 819 377 76,09% 45 501
15 2024-07-01 -- 2024-09-30 1 773 445 74,17% 45 932
16 2024-10-01 -- 2024-12-31 1 727 078 72,23% 46 367

5 17 2025-01-01 -- 2025-03-31 1 679 010 70,22% 48 068
18 2025-04-01 -- 2025-06-30 1 630 487 68,19% 48 523
19 2025-07-01 -- 2025-09-30 1 581 504 66,14% 48 982
20 2025-10-01 -- 2025-12-31 1 532 058 64,07% 49 446

6 21 2026-01-01 -- 2026-03-31 1 480 856 61,93% 51 202
22 2026-04-01 -- 2026-06-30 1 429 169 59,77% 51 687
23 2026-07-01 -- 2026-09-30 1 376 994 57,59% 52 176
24 2026-10-01 -- 2026-12-31 1 324 324 55,39% 52 670

7 25 2027-01-01 -- 2027-03-31 1 269 842 53,11% 54 482
26 2027-04-01 -- 2027-06-30 1 214 844 50,81% 54 998
27 2027-07-01 -- 2027-09-30 1 159 326 48,49% 55 518
28 2027-10-01 -- 2027-12-31 1 103 282 46,14% 56 044

8 29 2028-01-01 -- 2028-03-31 1 045 368 43,72% 57 914
30 2028-04-01 -- 2028-06-30 986 905 41,27% 58 462
31 2028-07-01 -- 2028-09-30 927 890 38,81% 59 016
32 2028-10-01 -- 2028-12-31 868 315 36,32% 59 574

9 33 2029-01-01 -- 2029-03-31 806 810 33,74% 61 505
34 2029-04-01 -- 2029-06-30 744 723 31,15% 62 087
35 2029-07-01 -- 2029-09-30 682 048 28,53% 62 675
36 2029-10-01 -- 2029-12-31 618 780 25,88% 63 268

10 37 2030-01-01 -- 2030-03-31 553 519 23,15% 65 261
38 2030-04-01 -- 2030-06-30 487 641 20,39% 65 879
39 2030-07-01 -- 2030-09-30 421 138 17,61% 66 502
40 2030-10-01 -- 2030-12-31 354 007 14,81% 67 132

11 41 2031-01-01 -- 2031-03-31 284 818 11,91% 69 189
42 2031-04-01 -- 2031-06-30 214 974 8,99% 69 844
43 2031-07-01 -- 2031-09-30 144 469 6,04% 70 505
44 2031-10-01 -- 2031-12-31 73 297 3,07% 71 172

12 45 2032-01-01 -- 2032-03-31 0 0,00% 73 297

Datumperiod

Tillägg till optionspris
2022-06-30 2 162 081
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-21 

Diarienummer 
KS-2020/720 

   
 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om medel från KS Prioriterat - IST Administration 
 
Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden beviljas medel ur KS prioriterat för införande av IST 
administration om 750 tusen kronor.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har infört verksamhetssystemet IST administration, som ett led i att 
automatisera och förenkla administrativa processer. Införandet har tillsammans med 
överbryggningskostnader, kostat ca 1,1 miljon kronor under 2020. Nämnden ansöker om 
medel för täckning av hela eller delar av kostnaden. Förslaget är att Kommunstyrelsen 
beviljar Utbildningsnämnden 750 tusen kronor. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden har infört IST Administration under 2020. IST Administration är en 
webbaserad lösning, systemet förenklar processer eftersom data registreras centralt och 
återanvänds lokalt och ökar dessutom servicegraden till kommunens invånare. 
 
Processerna säkrar att alla nödvändiga uppgifter registreras samtidigt som de stora och 
tunga processerna såsom resursfördelning och föräldrafakturering är automatiserade och 
administrationen minimeras. Systemet hanterar ansökningar till förskola, skolval, betyg, 
nationella prov, närvaro och frånvaro, skolskjutsar samt analys och integreras med andra 
system såsom Unikum, ekonomisystem mm. 
 
Knivsta kommun använder IST Administration i verksamheterna förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning och systemet vänder sig till elever, pedagoger, 
vårdnadshavare samt ledning och administratörer. 
 
Kostnaden för införandeprojektet har uppgått till 1 100 tkr. Kostnaden avser projektledning, 
konsultation, utbildning, systemuppbyggnad, migration av data samt integrationer och 
fördelar sig mellan berörda verksamheter. Projektet är gemensamt med flera andra 
kommuner, dock var det inte planerat i budget under verksamhetsår 2020. Införande av IST 
administration beräknas ge årliga kostnadsminskningar om 500 tusen kronor. 
 
Utbildningsnämndens projekt ligger i linje med Kommunfullmäktiges uppdrag om att minska 
kommunens kostnader i fasta priser (20 miljoner kronor) samt att förändra arbetssätt, öka 
automatiseringen och nyttja ny teknik. Inriktningen av projektet innebär att 
kommunstyrelsens prioriterade medel kan användas för detta ändamål. Förslaget är att 
bevilja Utbildningsnämnden 750 tusen kronor. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet avser finansiering av hela eller delar av ett införandeprojekt för nytt 
verksamhetssystem. Projektkostnaden är engångskostnad och får därför ingen långsiktig 
ekonomisk konsekvens, men det nya verksamhetssystem väntas ge ekonomiska fördelar 
kommande år. Efter detta beslut kvarstår endast 11 tusen kronor av kommunstyrelsens 
prioriterade medel 2020 (av totalt 8,6 miljoner kronor). 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-21 
Utbildningsnämndens beslut § 63, 2020-09-08, Ansökan medel från KS Prioriterat - IST 
Administration UN-2020/261 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

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

Beslutet avser finansiering av ett införandeprojekt av verksamhetssystem, förslaget är att 
tilldela resurser från kommunstyrelsens prioriterade medel. 
 
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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Förvaltningsekonom 
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UN-2020/261 

   
 

Utbildningsnämnden 

Ansökan medel från KS Prioriterat - IST Administration 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden söker 1 100 tkr från KS Prioriterat avseende övergången till IST 
Administration 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2020 sker en övergång till det administrativa systemet IST Administration som ett led i 
digitaliserings- och effektiviseringsarbetet. Systemet innebär ökad automatisering och 
minskad administration. 
 
Bakgrund 
Sedan ett antal år har en övergång till IST Administration planerats och under våren 2020 
gavs möjlighet att starta upp projektet. IST Administration är en webbaserad lösning som ger 
stöd i många olika processer, från årsplanering till daglig administration i verksamheten. 
Systemet förenklar det dagliga arbetet eftersom data registreras centralt och återanvänds 
lokalt och ökar dessutom servicegraden till kommunens invånare. 
 
Processerna säkrar att alla nödvändiga uppgifter registreras samtidigt som de stora och 
tunga processerna såsom resursfördelning och föräldrafakturering är automatiserade och 
administrationen minimeras. Systemet hanterar ansökningar till förskola, skolval, betyg, 
nationella prov, närvaro och frånvaro, skolskjutsar samt analys och integreras med andra 
system såsom Unikum, ekonomisystem mm. 
  
Knivsta kommun använder IST Administration i verksamheterna förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning och systemet vänder sig till elever, 
pedagoger, vårdnadshavare samt ledning och administratörer. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden för införandet som sker under 2020 uppgår till 1 100 tkr. Kostnaden avser 
projektledning, konsultation, utbildning, systemuppbyggnad, migration av data samt 
integrationer och fördelar sig mellan berörda verksamheter. Licenskostnaden kommer efter 
införandet att ersätta den nuvarande kostnaden för IST Extens.  
 
Övergången har varit budgeterad tidigare år, men har då skjutits på framtiden. Övergången 
har inte fångats i nämndens budget 2020 då besked om möjlighet att delta i projektet 
tillsammans med andra kommuner gavs senare under året. Kostnaden har inte inkluderats i 
nämndens juli-uppföljning och ett avslag på ansökan skulle därmed generera ett sämre 
ekonomiskt utfall för nämnden.  
 
Systemet är en av förutsättningarna för en neddragning av administrativ personal inom 
utbildningskontoret 2021, en besparing som beräknas uppgå till 500 tkr årligen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
 

 
 
Hans Åhnberg 

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

Systemet är ett administrativt system som inte påverkar barn på något direkt sätt. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
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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Kommunstyrelsen 

Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2021 
 
Förslag till beslut 
För kalenderår 2021 utses ansvariga slutattestanter och ersättare i enlighet med förteckning i 
tjänsteutlåtande daterat 2020-10-27 och ekonomichef uppdras att utse 
granskningsattestanter.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje nytt kalenderår ska slutattestanter utses av kommunstyrelsen enligt attestreglementet, 
förändringar i förvaltningsorganisationen har inneburit att några nya slutattestanter har 
tillkommit och någon har utgått. 
 
Bakgrund 
Enligt Knivsta kommuns attestreglemente ska slutattestanter beslutas av kommunstyrelsen 
inför varje nytt kalenderår. Under innevarande år kan kommundirektör eller ekonomichef 
godkänna förändringar på grund av exempelvis ny organisationsstruktur. Slutattestanter 
utses efter funktion/titel och ska ha ett budgetansvar (en slutattestant kan bara vara attestant 
för en resultatenhet samt vara ersättare för annan slutattestant vid ledigheter etc). 
 
Granskningsattestanter är de som granskar och konterar räkenskapshandlingar innan de 
slutattesteras, att utse granskare uppdras till ekonomichef. 
 
För budgetår 2021 har några förändringar i förvaltningsorganisationen genomförts vilket 
inneburit att nya resultatenheter tillkommit och några utgått. Exempelvis upphör bygg och 
miljökontoret och blir en del av samhällsbyggnadskontoret. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-27 
Förteckning slutattestanter 2021 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Ekonomikontoret 
 

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

Ärendet avser att utse slutattestanter i enlighet med Knivsta kommuns attestreglemente för 
kalenderår 2021 och har därför inte påverkan på barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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BUDGETÅR 2021

Ansvar
7X och 9X Ansvarig Kommundirektör Verksamheter

Knivsta kommun Ersättare

Kanslichef/Ekonomichef/HR-chef/
Förvaltningschef - Utbildningchef/
Fritids- & Kulturchef/
Socialchef/Samhällsbyggnadschef

Ansvar
90X Ansvarig Kommundirektör Verksamheter

Kommunkontor (Kansli, Ekonomi, HR, Innovation) Ersättare Kanslichef

Ansvar
900 Ansvarig Kommundirektör Verksamheter

Kommunledning Ersättare Kanslichef Stödverksamhet
Ansvar

901 Ansvarig Kanslichef Verksamheter
Kommunledningskontor övergripande Ersättare Informationschef Stödverksamhet
Ansvar

9015 Ansvarig Enhetschef stabsgruppen Verksamheter
Stabsgrupp Ersättare Kanslichef Stödverksamhet
Ansvar

9016 Ansvarig Enhetschef Säkerhet och beredskap Verksamheter
Säkerhet och beredskap Ersättare Kanslichef Säkerhet/Beredskap
Ansvar

904 Ansvarig Kommunikationschef Verksamheter
Kommunikationsenhet Ersättare Kanslichef Stödverksamhet
Ansvar

905 Ansvarig Digitaliseringschef Verksamheter
Digitaliseringsenhet Ersättare Kanslichef Stödverksamhet
Ansvar

9051 Ansvarig IT-strateg Verksamheter
IT Ersättare Kanslichef Stödverksamhet
Ansvar

906 Ansvarig Enhetschef administrativ service Verksamheter
Adminastriv service Ersättare Kanslichef Stödverksamhet
Ansvar

907 Ansvarig Kontaktcenterchef Verksamheter

KNIVSTA KOMMUN - ATTESTANSVAR
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Kontaktcenterenhet Ersättare Kanslichef Stödverksamhet
Ansvar

908 Ansvarig Lokalförsörjningschef Verksamheter
Lokalförsörjningsenhet Ersättare Kanslichef Stödverksamhet

Ansvar
910 Ansvarig Exploateringschef Verksamheter

Exploateringsenheten Ersättare Kommundirektör Explateringsverksamhet

Ansvar
920 Ansvarig Ekonomichef Verksamheter

Ekonomikontoret Ersättare Redovisningsansvarig Stödverksamhet, inkl vindkraft
Ansvar

9202 Ansvarig Upphandlingschef Verksamheter
Upphandlingsenheten Ersättare Ekonomichef Stödverksamhet

Ansvar
921 Ansvarig HR-chef Verksamheter

HR-kontoret Ersättare HR-partner Stödverksamhet

Ansvar
922 Ansvarig Innovationschef Verksamheter

Innovationskontoret Ersättare vikarierande innovationschef Stödverksamhet/samhällsbyggnad

Ansvar
93X Ansvarig Socialchef Verksamheter

Vård o omsorg Ersättare Vikarierande socialchef
Ansvar

93 Ansvarig Socialchef Verksamheter
Vård och omsorgskontor, huvudman (övergripande) Ersättare Vikarierande socialchef
Ansvar

9301 Ansvarig Administrativ chef Verksamheter
Avdelningen för system och administration Ersättare Socialchef
Ansvar

9302 Ansvarig Kvalitets- och utvecklingschef VoO Verksamheter
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen Ersättare Socialchef
Ansvar

931 Ansvarig Utförarchef Verksamheter
Område utförare (vård och omsorg) Ersättare Socialchef
Ansvar

9312 Ansvarig Enhetschef Verksamheter
Hemvård (inkl lyckträffen) Ersättare Vikarierande enhetschef
Ansvar 9313 Ansvarig Enhetschef Verksamheter
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Stöd och service (LSS) Ersättare Vikarierande enhetschef
Ansvar 9314 Ansvarig Enhetschef Verksamheter
Estrids Gård Ersättare Vikarierande enhetschef Särskilt boende
Ansvar

9315 Ansvarig Enhetschef Verksamheter
Råd och stöd (inkl Fröhuset) Ersättare Vikarierande enhetschef
Ansvar 9317 Ansvarig Enhetschef Verksamheter
Socialpsykiatri och stödboende Ersättare Vikarierande enhetschef
Ansvar

932X Ansvarig Myndighetschef Verksamheter
Myndighet Ersättare Socialchef IFO, Sol, Lss, förebyggande
Ansvar

932 Ansvarig Myndighetschef Verksamheter
Område myndighet Ersättare Socialchef IFO, Sol, Lss, förebyggande
Ansvar

9321 Ansvarig Enhetschef barn och unga Verksamheter
Barn- och ungaenheten Ersättare Myndighetschef
Ansvar

9322 Ansvarig Enhetschef vuxen Verksamheter
Vuxenenheten Ersättare Myndighetschef
Ansvar

9323 Ansvarig Enhetschef bistånd Verksamheter
Ersättare MyndighetschefBiståndsenheten
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Ansvar
94X Ansvarig Utbildningschef Verksamheter

Barn- och utbildning Ersättare Administrativ chef utbildning Pedagogisk verksamhet
Ansvar

94 Ansvarig Utbildningschef Verksamheter
Barn- och utbildningskontor, huvudman (övergripande) Ersättare Administrativ chef utbildning Pedagogisk verksamhet
Ansvar

940 Ansvarig Administrativ chef utbildning Verksamheter
Barn- och utbildning huvudman (övergripande) - adminstrationErsättare Utbildningschef Pedagogisk verksamhet
Ansvar

941 Ansvarig Verksamhetschef förskola Verksamheter
Barn- och utbildning kommunala förskoleenheter Ersättare Utbildningschef Förskola
Ansvar

942 Ansvarig Verksamhetschef grundskola Verksamheter
Barn- och utbildning kommunala skolenheter Ersättare Utbildningschef Grundskola, särskola
Ansvar

94200 Ansvarig Rektor Verksamheter
Alsike skola, Knivsta Särskola Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola, särskola
Ansvar 94201 Ansvarig Rektor Verksamheter
Brännkärrskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94202 Ansvarig Rektor Verksamheter
Verktygslådan och Skutans förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

94203 Ansvarig Rektor Verksamheter
Lustigkulla förskola,Trollskogens fsk, Lilla Brännkärr fsk Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

94204 Ansvarig Rektor Verksamheter
Adolfsbergsskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94205 Ansvarig Rektor Verksamheter
Norrgårdens förskola, Långhundra fsk Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

94211 Ansvarig Rektor Verksamheter
Högåsskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar 94212 Ansvarig Rektor Verksamheter
Segerstaskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar 94113 Ansvarig Rektor Verksamheter
Tallbacken och Gredelby förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar 94114 Ansvarig Rektor Verksamheter
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Västra Ängby, Diamantens, Lagga förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar 94220 Ansvarig Rektor Verksamheter
Thunmanskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94221 Ansvarig Rektor Verksamheter
Ängbyskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94223 Ansvarig Rektor Verksamheter
Långhundra och Lagga Skola Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

943 Ansvarig Rektor Verksamheter
Sjögrenska gymnasiet Ersättare Utbildningschef Gymnasieverksamhet
Ansvar 944 Ansvarig Verksamhetschef elevhälsa Verksamheter
Elevhälsa förskola och grundskola Ersättare Utbildningschef Förskola, grundskola
Ansvar

945 Ansvarig Rektor Verksamheter
Vuxenutbildning, Särvux och SFI Ersättare Utbildningschef Vuxenutbildning, särvux, SFI
Ansvar

950 Ansvarig Kostchef Verksamheter
Måltidsenheten Ersättare Assistent Måltidsverksamhet

Ansvar
96x Ansvarig Samhällsbyggnadschef Verksamheter

Samhällsbyggnad Ersättare Gatuchef
Ansvar

960 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Verksamheter

Ersättare Gatuchef
Samhällsbyggnad
bostadsanpassning

Ansvar 962 Ansvarig Planchef Verksamheter
Planenhet Ersättare Samhällsbyggnadschef Plan
Ansvar 963 Ansvarig Gatuchef Verksamheter
Gatuenhet (gator, parkeringsövervak. och trafik) Ersättare Samhällsbyggnadschef Gata/trafik/parkering
Ansvar 9631 Ansvarig Park- och naturchef Verksamheter
Park, naturvård och miljöutveckling Ersättare Samhällsbyggnadschef Park/natur
Ansvar 965 Ansvarig Avfallschef Verksamheter
Avfallsverksamhet Ersättare Samhällsbyggnadschef VA/Avfall
Ansvar 9710 Ansvarig Bygglovchef Verksamheter
Bygglovenhet Ersättare Samhällsbyggnadschef Stadsbyggnad
Ansvar 9720 Ansvarig Miljöchef Verksamheter
Miljöenhet (inkl tobak- & serveringstillstånd) Ersättare Samhällsbyggnadschef Miljö

Samhällsbyggnadskontor övergripande 
(teknisk plan, översiktsplan, och bostadsanpassning)
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Ansvar 9740 Ansvarig Kart- och GISchef Verksamheter
Kart och GISenhet Ersättare Samhällsbyggnadschef Stadsbyggnad

Ansvar 98X Ansvarig Fritid- och kulturchef Verksamheter
Fritid- och kultur Ersättare Vik. Fritid- och kulturchef
Ansvar 980 Ansvarig Fritid- och kulturchef Verksamheter
Fritid- och kulturkontor övergripande Ersättare Vik. Fritid- och kulturchef
Ansvar 981 Ansvarig Fritidschef Verksamheter
Fritid övergripande Ersättare Fritid- och kulturchef
Ansvar 9812 Ansvarig Anläggningschef Verksamheter
Sim- och sporthallar Ersättare Fritidschef
Ansvar 9813 Ansvarig Chef Ungdomsverksamheten Verksamheter
Ungdomsverksamhet och fritidsklubb Ersättare Fritidschef
Ansvar

9815 Ansvarig Barn- och ungdomsstrateg Verksamheter
Allmän Barn och ungdom Ersättare Fritidschef
Ansvar 982 Ansvarig Kulturchef Verksamheter
Kultur övergripande Ersättare Fritid- och kulturchef
Ansvar 9820 Ansvarig Kulturstrateg Verksamheter
Allmän kulturenheten Ersättare Kulturchef
Ansvar 9821 Ansvarig Bibliotekschef Verksamheter
Bibliotek Ersättare Kulturchef
Ansvar 9824 Ansvarig Kulturskoleschef Verksamheter
Kulturskolan Ersättare Kulturchef

Ansvar 700 Ansvarig Redovisningsansvarig Verksamheter
Finansförvaltning Ersättare Ekonomichef
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Handläggare 
Siobhán Górny  
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-09 

Diarienummer 
KS-2020/855 

   
 

Kommunstyrelsen  

Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2019-2022  
 
Förslag till beslut 
Från och med den 1 januari 2021 uppdrar kommunstyrelsen åt kommunstyrelsens 
ordförande Klas Bergström, och vid förfall för honom kommunstyrelsens 1:a vice ordförande 
Boo Östberg och vid även hans förfall 2:e vice ordförande Lennart Lundberg att teckna 
Knivsta kommuns firma i förening med antingen kommundirektör Daniel Lindqvist, kanslichef 
Åsa Franzén eller ekonomichef Dan-Erik Pettersson. 
 
Sammanfattning av ärendet 
När kommunen ingår avtal eller överenskommelser med andra händer det att den andra 
parten frågar efter underskrift av kommunens firmatecknare, och även efter beslutet att utse 
firmatecknarna. Kommunstyrelsen beslutar därför varje mandatperiod att utse presidiet och 
tre högre tjänstemän till firmatecknare. Eftersom firmatecknarna ska utses med namn måste 
ett nytt beslut tas när någon av personerna byts ut. 
Den 21 november 2018 valde kommunfullmäktige Klas Bergström (M) till ordförande i 
kommunstyrelsen för perioden från den 1 januari 2021 fram till mandatperiodens slut. 
Kommunstyrelsens tidigare beslut från den 15 januari 2020 måste därför ändras. 
 
Firmatecknare i kommunal verksamhet 
”Firmatecknare” är en civilrättslig term som används om personer som utsetts av styrelsen 
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller 
föreningen och teckna dess firma. Bestämmelser om firmatecknare finns i aktiebolagslagen 
(2005:551) och lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, men begreppet finns inte i 
kommunallagen. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang 
avgörs i stället av kommunallagens regler om hur beslutanderätt fördelas, det vill säga 
genom delegeringen från kommunfullmäktige till nämnd genom reglementen, samt inom 
nämnden och dess förvaltning genom delegationsordningarna. 
Kommunalrättsligt följer i allmänhet behörigheten att underteckna en handling med rätten att 
fatta beslut. Det innebär att om du har rätt att som företrädare fatta beslut i kommunens 
namn får du också underteckna de rättshandlingar som beslutet ger upphov till. I Knivsta 
kommuns reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna stadgas särskilt att ordföranden 
ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen. För ärenden där beslut 
fattas på delegation framgår alltså av delegationsordningen vem som kan skriva under 
handlingarna. 
Det förekommer dock att underskrift av kommunens firmatecknare efterfrågas i vissa grupper 
av ärenden. Kommunens motpart i dessa ärenden kan ibland ha svårt att förena den 
civilrättsliga idén om särskilt utsedd firmatecknare med kommunallagens behörighetsregler, 
utan ställer krav på att kommunen ska ha fattat ett beslut om firmatecknandet. Många 
kommuner, inklusive Knivsta, beslutar därför att utse särskilda firmatecknare för att 
underlätta ärendehanteringen, trots att bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen. I 
Knivsta utser kommunstyrelsen styrelsens ordförande (alternativt vice ordförande) 
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tillsammans med kommundirektör, kanslichef eller ekonomichef till firmatecknare, och dessa 
personer utpekas med namn i beslutsmeningen. 
Behov av ändring av tidigare beslut 
Kommunstyrelsen utsåg firmatecknare den 28 januari 2019, i början av den nya 
mandatperioden, och har reviderat beslutet i januari 2020 när en ny kommundirektör 
anställdes. Eftersom kommunfullmäktige valt Klas Bergström (M) till ordförande för 
mandatperiodens andra del, med början den 1 januari 2021, måste beslutet ändras ännu en 
gång.  
Särskilt om kopplingen till delegationsordningen 
Det händer i kommuner att firmateckning skrivs in i nämndernas delegationsordningar, 
eftersom det upplevs som ett lättare sätt att hantera frågan. Det mest grundläggande skälet 
till att detta är en olämplig rutin är att det inte är tillåtet att delegera beslutsrätt till 
förtroendevald och tjänsteman i förening. Av den anledningen kan inte firmatecknandet vara 
delegation, och att blanda delegationer med andra typer av behörighetsbeslut i 
delegationsordningen är förvirrande och opraktiskt.  
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet är administrativt och har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Att inte fatta 
beslutet skulle kunna drabba kommunen ekonomiskt, eftersom vissa ärenden inte skulle 
kunna handläggas på ett effektivt sätt. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-09 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet att utse firmatecknare är en administrativ åtgärd som inte påverkar barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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