
 
 

 
   KALLELSE 1 (4)  

 2021-05-11  

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Måndag den 24 maj 2021, kl 13:00 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans via Zoom. Länk till mötet skickas 
separat i mejl. 

Ordförande: Klas Bergström (M) 

Sekreterare: Siobhán Górny 

Slutet sammanträde 

För att följa rekommendationerna om att undvika smittspridning deltar kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare på distans. Sammanträdet är därför slutet av säkerhetsskäl.  
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Föredragningslista Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 31 maj 2021. 

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

- Lista 2021-04-10--2021-05-11 
- Ordförandebeslut 2021-04-15 om förlängning av tillfällig reducering av hyror 

för verksamhet KS-2021_289 
- Ordförandebeslut 2021-04-23 om medfinansiering av  

tillgänglighetsanpassning Laggagården KS-2021_319 
- Rapport delegationsbeslut 2021-04, Lokalförsörjning 
- Tillsvidareanställda april 2021 
- Tillsvidareanställda mars 2021 
- Visstidsanställda april 2021 
- Visstidsanställda mars 2021 

5. Övriga anmälningsärenden 

- BMN § 43, 2021-04-20, Ekonomisk uppföljning 
- SN § 37 2021-04-29 - Ekonomisk uppföljning per mars 
- SUN § 46, 2021-04-26, Ekonomisk uppföljning per mars 
- UN § 29 2021-04-27 - Ekonomisk uppföljning per mars 2021 
- UN § 31 2021-04-27 - Lokalförsörjningsplan förskola 2021-2030 
- Överförmyndarnämndens protokoll sammanträde 19 april 2021 
- Minnesanteckningar från ägarsamrådet för den gemensamma 

överförmyndarnämnden den 19 april 2021 

Informationsärenden 

6. Information från socialnämnden 

Socialnämndens ordförande, Kerstin Eskhult (C), deltar. 

 

7. Ekonomisk information   
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Beslutsärenden   

8. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – 
utökade möjligheter till distanssammanträden 

Ärendet föredras på sammanträdet.  

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

KS-2021/152 

9. Reviderad arbetsordning för fullmäktige – utökade möjligheter 
till distanssammanträden 

Ärendet föredras på sammanträdet. 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

KS-2021/209 

10. Ändrat öppethållande av kultur- och fritidsverksamheter under 
sommaren 2021 

Kultur-och fritidsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

KS-2021/317 

11. Motion 2020:13 från Lennart Lundberg (KNU) - Planera för 
ytterligare en kommunal badplats i Knivsta 

Kultur-och fritidsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

KS-2020/814 

12. Investeringsmedel för utomhusrink med inriktning innebandy 

Ärendet föredras på sammanträdet. 

Kultur-och fritidsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

KS-2021/237 

13. Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021 

Kultur-och fritidsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

KS-2021/279 

14. Särskilda satsningar för att stödja det lokala samhället med 
anledning av Covid-19 pandemin 

Ärendet föredras på sammanträdet. 

KS-2021/328 

15. Revidering av delegationsordningen och arbetsutskottets 
arbetsordning 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

KS-2021/301 

16. Yttrande från Knivsta kommun – Revisionsrapport, Uppföljande 
granskning av personal- och kompetensförsörjning 

Ärendet föredras på sammanträdet. 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

KS-2020/863 
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17. Policy för social hållbarhet och jämlik hälsa 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

KS-2021/136 

18. Uppsägning av hyreskontrakt för Gredelby förskola inför 
avveckling av fastigheten 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

KS-2021/315 

19. Beslut om igångsättning Fas 2, startbeslut ny idrottshall Alsike 
Nord 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

KS-2021/316 

20. Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna 
kontroll 2020 

KS-2021/183 

21. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 
Norrvatten inkl bilagor NV2021-065 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

KS-2021/244 

22. Uppsägning för villkorsändring, arrende på fastigheten del av 
Gredelby 1:3 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

KS-2021/313 

23. Ansökan om medel ur KS prioriterade – Finansiering av 
genomlysning av styr- och stödfunktioner 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

KS-2021/367 

24. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
sammanträdestider 2022 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

KS-2021/343 

25. Reviderad instruktion för Kommunala pensionärsrådet 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

KS-2021/298 

26. Byte av namn på Rådet för funktionshindersfrågor till 
Kommunala funktionsrättsrådet samt reviderad instruktion 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

KS-2021/299 

27. Arrendeavtal till ytan mellan CIK och Hälsohuset 

Kultur-och fritidsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

KS-2021/278 

 



Delegationsbeslut kommunstyrelsen, lista 2021-04-10–2021-05-11
Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2021-04-13 KS-2021/277-1 Beslut om att förlänga ramavtal med 
Securitas Sverige AB

Fredrik Söderlind KS-2021/277 Förlängning av 
ramavtal med Securitas Sverige 

2021-04-13 KS-2021/276-1 Avropsavtal larm och 
bevakningstjänster, förlängningsavtal 
undertecknat

Åsa Franzén KS-2021/276 Förlängning av 
avropsavtal med Securitas Sverige 
Aktiebolag för bevakning- och 

2021-04-15 KS-2021/283-3 Beslut om att förlänga ramavtalet 
med Great Plate Catering AB

Fredrik Söderlind KS-2021/283 Förlängning av 
ramavtal med Great Plate Catering 

2021-04-22 KS-2021/318-1 Delegationsbeslut reducerad 
hyresavgift Restaurang Kvarnen April 

Kristina Hadziresic KS-2021/318 Delegationsbeslut 
reducerad hyresavgift Restaurang 

2021-05-07 KS-2021/28-4 Beslut om att delta i KFAB:s 
upphandlingar av byggentreprenader 

Fredrik Söderlind KS-2021/28 Beslut om deltagande 
i samordnade upphandlingar 2021 





 
 

 

Kommunstyrelsen                      Ordförandebeslut                                           Diarienummer 
                                                   2021- 04-22                                           KS-2021/319 
 
 
 
 
 
Medfinansiering av Laggagårdens tillgänglighetsanpassning av 
föreningssalen som nyttjas som skolmatsal för Lagga skola 
KS-2021/319 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att medverka i finansieringen av ovanstående projekt med 30 % 
av det bidragsunderlag som fastställs i ärendet till Boverket, ca 1,38 mkr. Finansieringen av 
kommunens del sker genom en utbetalning av 1,38 Mkr till Laggagården vid projektets 
genomförande. Inom kommunen hanteras beloppet som investering med en beräknad 
kostnad till ca 150 000 kr -200 000 kr per år.  
 
 
Delegationsgrund 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation 
enligt kommunallagen 6:39).  
 
 
Sammanfattning 
Byggnadsföreningen Laggagården har hos Boverket ansökt om investeringsbidrag för en 
tillgänglighetsanpassning av Laggagården.   
 
Eftersom Knivsta kommun hyr in Laggagården som kök och skolmatsal för Lagga skolas 
elever så är en tillgänglighetsanpassning med en ny entré, utökat antal toaletter med en 
handikapptoalett, handikapphiss och mer plats för att hänga av sig kläder ett prioriterat 
projekt för Lagga skola. Knivsta kommun kommer därför att medverka i finansieringen av 
detta projekt enligt de förutsättningar som Boverket har beslutat om. Det innebär en 
delfinansiering från kommunen med 30 % av bidragsunderlaget, vilket innebär ca 1,38 mkr 
för kommunen.  
 
Finansieringen av kommunens del sker genom en utbetalning av 1,38 Mkr till Laggagården 
vid projektets genomförande. Inom kommunen hanteras beloppet som en investering med en 
beräknad kostnad till ca 150 000 kr -200 000 kr per år.  
 
Om Knivsta kommun ej fattar detta beslut så riskerar Byggnadsföreningen att inte få det 
bidrag från Boverket, som möjliggör denna tillgängligsanpassning. Föreningen har inte de 
finansiella resurserna att på egen hand göra de åtgärder som krävs. Vid uteblivna åtgärder 
av tillgängligheten i byggnaden kan kommunen behöva ersätta denna inhyrning med ett 
annat alternativ som ex att bygga en egen matsal. 
 
 
Klas Bergström 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-XX-XX 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2021-04-29 Uppsägning avtal bostad 0668-0120  KS-2018/434 7.5  
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Handläggare 
Isak Bergdahl 
Jurist 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
KS-2021/152 

   
 

Kommunstyrelsen 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – 
utökade möjligheter till distanssammanträden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för styrelsen och nämnderna i Knivsta 
kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsordning för distanssammanträden (KS-2020/241) har använts som 
utgångspunkt för förslaget och är tänkt att ersätta nämndernas egna arbetsordningar. De 
flesta nämnderna i kommunen har redan idag utgått från kommunstyrelsens arbetsordning.  
Förslaget innebär att reglementet för styrelsen och nämnderna ändras för att utöka 
möjligheten att genomföra distanssammanträden, genom att kravet på särskilda skäl för att 
kunna genomföra ett sammanträde på distans, liksom att tidsfristen för en ledamot att 
anmäla önskemål om distansdeltagande tas bort.  
Det föreslås vidare att kallelsen ska ange en fysisk plats varifrån mötet ska kunna hållas, och 
att allmänhetens insyn i mötet ska beredas i anslutning till denna plats. Som huvudregel ska 
varje deltagare ansluta till sammanträdet med varsin ljud- och bildsändning. Detta ska ske 
från lokaler där inte obehöriga kan ta del av mötesinnehållet. Av säkerhetsskäl ska endast 
lämpliga mötesverktyg ur dataskydds- och sekretessynpunkt användas vid 
nämndsammanträden. 
 
Bakgrund 
Den pågående pandemin har påskyndat digitaliseringen av kommunens verksamheter, så 
även det politiska beslutsfattandet. Bara några veckor efter det första konstaterade 
sjukdomsfallet av Covid 19 i Sverige övergick Knivsta kommun till distanssammanträden i 
fullmäktige och i nämnderna. 
Under våren beslutade varje nämnd om en egen arbetsordning för digitala möten, med 
kommunstyrelsens arbetsordning för distanssammanträden (KS-2020/241) som förebild. Det 
föreliggande förslaget till reglemente, som är gemensamt för styrelsen och övriga nämnder, 
är tänkt att ersätta dessa arbetsordningar. Nämnderna väntas därför upphäva de 
arbetsordningar för distanssammanträden som gällt under det gångna året om fullmäktige 
bifaller förslaget. Det kommer fortsatt finnas möjlighet för nämnderna att besluta om egna 
regler om sådant behov uppstår. 
Distansdeltagande ska fortsättningsvis inte kräva särskilda skäl 
Långt innan pandemin hade fullmäktige beslutat om att tillåta distansdeltagande i 
nämnderna, men begränsat denna möjlighet till om särskilda skäl förelåg. Formuleringen om 
särskilda skäl kommer ursprungligen från Sveriges kommuner och regioners mall för 
reglemente för styrelse och nämnder, som i sin tur var inspirerat av lagstiftarens formulering 
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om att distansdeltagande bara var ett komplement, inte en ersättning för fysiska 
sammanträden. 

När ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till 
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket är 
värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på distans bör 
därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett 
deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls. (Prop. 
2013/14:5 s. 34) 

 
Lagtexten i kommunallagen ställer inget krav på att det ska föreligga särskilda skäl för att 
kunna tillämpa distansdeltagande. Fram till våren 2020 tycks det överhuvudtaget ha varit 
ovanligt med distanssammanträden i kommunernas och regionernas nämnder. Det är först 
under det senaste året som distansdeltagande blivit vanligt bland landets kommuner och 
regioner. Följaktligen är det inte förrän nu som de rättsliga förutsättningarna för 
distansdeltagande har prövats. 
I förarbetena till 1991 års kommunallag yttrande regeringen att kravet på angiven plats för 
sammanträdet uteslöt deltagande över telefon. Även tveksamheter bland annat kring 
rättssäkerhet och sekretess anfördes som skäl för att inte tillåta telefonsammanträden. (Prop. 
1990/91: 117, s. 104-105) Önskemålet om telefonsammanträden var då inte nytt, förslaget 
hade tagits upp i riksdagens konstitutionsutskott (KU) redan i mitten av 1980-talet. KU stod 
emellertid fast vid sin uppfattning att telefonsammanträden inte skulle tillåtas av såväl 
principiella som praktiska skäl (se bl. a. KU 1985/86:15). 
När möjligheten till distanssammanträden med ljud och bild infördes 2014 motiverades detta 
med svårigheten att rekrytera personer till förtroendeuppdrag och att många grupper såsom 
arbetspendlare, småbarnsföräldrar, personer med funktionsnedsättning och personer i 
glesbygd kan ha besvär med att fysiskt eller tidsmässigt ta sig till en sammanträdesplats. 
Dessa grupper är många gånger underrepresenterade bland de förtroendevalda, vilket 
befarades bero på svårare förutsättningar att kombinera sin livssituation med ett kommunalt 
förtroendeuppdrag. De skäl som angavs av personer som hoppat av sitt förtroendeuppdrag 
var ofta kopplade till förhållanden i arbetslivet, familjeförhållanden och tidsbrist. (Prop. 
2013/14:5 s. 33) När lagändringar öppnade för distansdeltagande skedde detta med en 
förhoppning om att förenkla kombinationen av förtroendeuppdrag med annan sysselsättning. 
Som nämnts var distansinslag mycket ovanligt i de kommunala nämnderna fram till våren 
2020, trots att lagstadgade möjligheter då hade funnits i närmare sex år. 
Det nuvarande kravet i reglementet om att särskilda skäl krävs för distansdeltagande lär 
innebära att det måste vara frågan om en situation utöver det vanliga som kan motivera 
distansdeltagande. Här får det konstateras att den pågående pandemin försatt samhället i en 
situation som med råge avviker från det vanliga. Frågan återkommer emellertid när 
pandemin ebbat ut och om någon begär att få delta i ett nämndsammanträde på distans. Det 
finns en risk att formuleringen om särskilda skäl ställer för höga krav på de grunder som ska 
anföras för att tillåta distansdeltagande i ett nämndsammanträde. Exemplen från de nyss 
nämnda lagförarbetena om småbarnsföräldraskap och vanligt förekommande förhållanden i 
arbetslivet är inte tydligt särskilda skäl vid jämförelse med hur formuleringen används på 
andra håll i lagstiftningen. För att minska denna osäkerhet bör tröskeln för att tillåta 
distansdeltagande sänkas. 
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Den föreslagna ändringen av reglementet innebär att det inte längre finns några lokalt 
skrivna hinder mot distansammanträden i nämnderna. Möjligheterna till 
distanssammanträden ökar från att vara en speciell lösning i rena undantagssituationer till att 
eventuellt bli ett vanligt inslag i det kommunalpolitiska livet. 
Hela nämnden bör delta på distans 
Lagstiftaren har motiverat att mötet ska ske med både ljud och bild, dels med hänsyn till 
rättssäkerhet och sekretess för att säkerställa att rätt personer deltar i beslutet, dels med att 
möjligheten för ledamöterna att kunna se och höra varandra tydligt är viktig för att den som 
deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i nämndens överläggningar. Det finns alltså 
såväl säkerhetsmässiga skäl som mötestekniska och demokratiska skäl bakom kravet på 
ljud- och bildöverföring. 
Kommunallagen 5 kap. 16 § kräver att deltagande på distans i sammanträden ska 
genomföras med ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. Lärdomarna från det gångna året tycks vara att 
det säkraste sättet för att uppnå deltagande på lika villkor är att mötesdeltagarna kopplar upp 
sig från sin egen enhet med individuella ljud- och bildsändningar. I ett sammanträde där flera 
deltagare delar på samma bildsändning kan det vara svårt med dagens tillgängliga teknik att 
uppnå samma likvärdighet jämfört med deltagarna med individuell uppkoppling till 
sammanträdet. Det finns också en överhängande risk att de personer som ingår i det fysiska 
sammanträdet har ett mer mångdimensionellt samtal med tillgång till en bredare palett av 
mänskliga kommunikationsmedel och därmed en jämförelsevis bättre 
kommunikationssituation än de deltagare som ansluter på distans, inte minst under 
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram. När mötet istället är helt 
digitalt finns det större anledning för alla deltagande att vinnlägga sig om att göra mötet så 
produktivt som möjligt inom det digitala mötets ramar. Samtidigt är distansmötets 
tillkortakommanden en påminnelse om att de flesta sammanträden bäst och därför helst äger 
rum i fysisk form. 
Huvudregeln ska därför vara att vid distanssammanträden i nämnderna är samtliga 
mötesdeltagare uppkopplade till det digitala mötesrummet från varsin enhet. Ordföranden får 
godkänna att flera personer delar ljud- och bildanslutning. Med hänsyn till vad som ovan 
nämnts om svårigheterna att uppnå likvärdighet när flera personer delar samma bildsändning 
är restriktivitet påkallad. 
Tidsfristen för förvarning innan sammanträdet tas bort 
För närvarande gäller en tidsfrist som innebär att en ledamot måste begära deltagande på 
distans senast tio dagar innan sammanträdet. Ordföranden ska då besluta om 
distanssammanträde ska tillåtas eller inte. Regeln har främst varit till för att förbereda såväl 
sekreterare som nämndpresidiet på de särskilda problem som kan uppstå vid ett 
distanssammanträde. Bedömningen är nu, efter närmare ett år av distanssammanträden i 
både fullmäktige och nämnder, att distanssammanträdestekniken inte längre är samma 
utmaning och att distanssammanträden fungerar väl. Med den ökade vanan har det också 
blivit möjligt, även på kort varsel, att ställa om mötesformen till distanssammanträde. Det 
finns därför inte tillräcklig anledning att förhindra att mötet genomförs på distans även om 
orsaken är hastigt uppkommen. 
Det finns emellertid frågor som ännu inte är lösta, såsom metoden för allmänhetens insyn i 
öppna sammanträden eller hur säkra slutna omröstningar i valärenden och 
anställningsärenden ska kunna genomföras på distans. 
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Det ska finnas en fysisk plats för sammanträdet 
I förarbetena till 1991 års kommunallag nämndes att angivandet av plats för sammanträdet 
uteslöt att telefonsammanträde kan användas. I princip samma formulering om kallelse till en 
plats för nämndsammanträdet återfinns även i 2017 års kommunallag. Därför är det sannolikt 
att det behöver anges en plats för sammanträdet, även om det numera är tillåtet med 
deltagande på distans. I detta förslag ges denna plats två funktioner. Dels ska det vara en 
plats där man alltid ska kunna koppla upp sig till mötet och få hjälp med detta, tillgänglig för 
den som av olika anledningar inte kan delta i mötet från en annan plats. Dels är det en plats 
varifrån allmänhetens insyn i sammanträdet kan utövas. Eftersom det första kravet innebär 
att platsen behöver bemannas under sammanträdet är det lämpligt att anordna en möjlighet 
för åhörare att följa sammanträdet från en lokal i närheten av den platsen. 
Det ska inte finnas ett krav på att ordföranden ska delta i mötet från den plats som anges i 
kallelsen. 
Informationssäkerhet och dataskydd 
Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, 
förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för 
rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och 
missbrukas, men inte heller vara oåtkomlig när den verkligen behövs. 
Redan när möjligheten till deltagande över distans infördes 2014 påtalade lagstiftaren 
behovet av noggranna utredningar av mötesverktygens lämplighet med hänsyn till dataskydd 
och sekretess. För att sammanträdet ska kunna genomföras på ett bra sätt krävs också att 
informationssäkerhetens tillgänglighetsaspekter kan uppfyllas, det vill säga att 
mötesdeltagarna har pålitlig åtkomst till rätt möteshandlingar. 
Det är angeläget att varje lokal där mötet äger rum ska vara skyddat mot att obehöriga kan 
uppfatta mötesinnehållet. För personer som bor trångt eller i lyhörda hem kan detta förhindra 
distansdeltagande från hemmet. Motsvarande problem kan uppstå även för den som 
ansluter till sammanträdet från sin arbetsplats i öppet kontorslandskap eller något annat 
ställe där konfidentialiteten inte kan tryggas. Av det senare skälet är det mindre lämpligt att 
mötesverktygets dölj bakgrund-funktion används under sammanträdet, i synnerhet om 
sekretessuppgifter förekommer under sammanträdet. 
Nämndsammanträden kommer oundvikligen att behandla personuppgifter, i vissa fall 
känsliga personuppgifter. Ett fysiskt möte, som inte spelas in, omfattas inte av 
dataskyddslagstiftningen. Däremot kommer ett distanssammanträde alltid vara underkastat 
dataskyddslagstiftningen eftersom genomförandet förutsätter automatiserad 
personuppgiftsbehandling, se EU:s dataskyddsförordning artikel 2. I flera nämnder 
förekommer dessutom sekretesskyddade uppgifter under överläggningarna och ibland även i 
besluten. Detta ställer krav på att mötesverktygen måste vara tillräckligt säkra, inte bara ur 
dataskyddssynpunkt, utan även ur sekretessynpunkt, frågor som nyligen avhandlats i en 
statlig utredning, se SOU 2021:1.  
Förvaltningen följer löpande såväl den rättsliga som den tekniska utvecklingen på området. 
Det är möjligt att det framöver kommer att finnas olika mötesverktyg beroende på vilken 
informationsklass som råder för de uppgifter som förekommer under sammanträdet. 



 § 90 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter till distanssammanträden - KS-2021/152-1 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter till distanssammanträden : Tjänsteutlåtande

Sida 5 av 6 

 
 

 

  

 
Reglerna är tillämpliga även i utskott och beredningar 
Regler för sammanträde på distans gäller även för nämndernas utskott och beredningar när 
beslut ska fattas. Utskottets eller beredningens ordförande har motsvarande uppgifter som 
nämndens ordförande. 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förändringarna har sannolikt inga betydande kommunalekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Förslag till ändring av Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

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

Beslutet rör ett internt kommunalt styrdokument som inte väntas ha nämndvärd betydelse för 
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 Diarienummer 
 2021-03-29 KS-2021/152 

Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta 
kommun 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Sammanträde på distans 

§ 26 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl fö-
religger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde 
får endast äga rum om ljud- och bildöverfö-
ring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Varje lokal varifrån samman-
trädet hålls ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshand-
lingar, bild eller ljud.  

Styrelsen/nämnden får sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett så-
dant sätt att samtliga deltagare tydligt kan se 
och höra varandra på lika villkor (god överfö-
ring). I kallelsen ska det anges en plats vari-
från ledamöter och ersättare ska erbjudas 
möjlighet att ansluta till distanssammanträ-
det. För offentliga sammanträden ska all-
mänheten erbjudas insyn i sammanträdet i 
anslutning till den platsen. 

Ledamot som önskar delta på distans ska 
senast 10 dagar i förväg anmäla detta till ord-
föranden och kommun-/ nämndsekreteraren. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på di-
stans. Möjligheten att sammanträda på di-
stans ska tillämpas restriktivt. 

Ledamot som har önskemål om distanssam-
manträde ska innan sammanträdet anmäla 
detta till ordföranden och mötessekre-
teraren. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans. 

 Om en ledamot inte längre deltar med god 
överföring ska sammanträdet avbrytas. 
Sammanträdet återupptas först sedan leda-
moten återupprättat kontakten eller ersättare 
har inträtt som ledamot.  

En ledamot som har återkommande svårig-
heter med att upprätthålla god överföring 
med sammanträdet får ersättas. Om den er-
satta ledamoten inte åter får tjänstgöra är 
denne under återstoden av sammanträdet 
teknikfelsledamot och antecknas som sådan 
i protokollet. En teknikfelsledamot får när-
vara vid sammanträdet med yttranderätt, 
men utan yrkande- och beslutanderätt.  
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Ordföranden får tillåta att flera samman-
trädesdeltagare delar ljud- och bildöverfö-
ring, under förutsättning att samtliga leda-
möter ser och hör varandra på lika villkor. 

Ordföranden och mötessekreteraren får av-
bryta ljudöverföringen för sammanträdesdel-
tagare i syfte att förbättra mötets genom-
förande. 

Varje beslut ska föregås av en teknik-
funktionskontroll. Vid kontrollen ska ord-
föranden försäkra sig om att alla ledamöter 
har uppfattat alla yrkanden och ordförandens 
proposition med god överföring. 

Regler för sammanträde på distans för 
styrelse/nämnder gäller även för utskott och 
beredningar när beslut ska fattas. Organets 
ordförande har motsvarande uppgifter som 
nämndens ordförande. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

 Säkerhet vid sammanträde på distans 

§ 27 

Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. Deltagarna ska enkelt kunna identifiera 
varandra på ett betryggande sätt. 

För distanssammanträden där sekretess-
uppgifter eller där annat än harmlösa person-
uppgifter avhandlas krävs mötesverktyg och 
rutiner som erbjuder tillräckligt hög säkerhet 
mot obehörig avlyssning givet ärendets 
natur. När sekretessärenden behandlas ska 
alla deltagare vara uppkopplade med ljud- 
och bild för att säkerställa att ingen obehörig 
närvarar under sammanträdet. Slutna om-
röstningar får endast genomföras under för-
utsättning att valhemligheten kan upprätt-
hållas. 

Ordföranden får avbryta och ytterst frånta 
ordet från den som yppar personuppgifter 
eller sekretesskyddade uppgifter om inte 
säkerhetsrutiner följs. 
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För följande paragrafer innebär den nya § 27 att numreringen ändras, nuvarande § 27 blir § 
28 osv. 
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Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
KS-2021/209 

   
 

Kommunstyrelsen 

Reviderad arbetsordning för fullmäktige – utökade möjligheter till 
distanssammanträden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av arbetsordning för Knivsta 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innehåller flera ändringar i arbetsordningen för att utöka möjligheten att genomföra 
distanssammanträden i fullmäktige. Kravet på särskilda skäl för att kunna genomföra ett 
sam-manträde på distans tas bort. Även tidsfristen för ledamöterna att anmäla önskemål att 
delta på distans tas bort. Enbart ordföranden föreskrivs behöva delta på plats från 
fullmäktigesalen. 
 
Bakgrund 
Den pågående pandemin har påskyndat digitaliseringen av kommunens verksamheter, så 
även det politiska beslutsfattandet. Bara några veckor efter det första konstaterade 
sjukdomsfallet av Covid-19 i Sverige övergick Knivsta kommun till distanssammanträden i 
fullmäktige och i nämnderna. 
I ett parallellt ärende med detta föreslås att även lättnader för förutsättningarna att ordna di-
stanssammanträden för kommunens nämnder. 
 
Distansdeltagande ska fortsättningsvis inte kräva särskilda skäl 
Långt innan pandemin hade fullmäktige beslutat om att tillåta distansdeltagande i 
nämnderna, men begränsat denna möjlighet till om särskilda skäl förelåg. Formuleringen om 
särskilda skäl kommer ursprungligen från Sveriges kommuner och regioners mall för 
reglemente för styrelse och nämnder, som i sin tur var inspirerat av lagstiftarens formulering 
om att distansdeltagande bara var ett komplement, inte en ersättning för fysiska 
sammanträden. 

När ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till 
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket är 
värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på distans bör 
därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett 
deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls. (Prop. 
2013/14:5 s. 34) 

Lagtexten i kommunallagen ställer inget krav på att det ska föreligga särskilda skäl för att 
kunna tillämpa distansdeltagande. Fram till våren 2020 tycks det överhuvudtaget ha varit 
ovanligt med distanssammanträden i kommunernas och regionernas fullmäktigeförsamlingar. 
Det är först under det senaste året som distansdeltagande blivit vanligt bland landets 
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kommuner och regioner. Följaktligen är det inte förrän nu som de rättsliga förutsättningarna 
för distansdeltagande har prövats. 
När möjligheten till distanssammanträden med ljud och bild infördes 2014 motiverades detta 
med svårigheten att rekrytera personer till förtroendeuppdrag och att många grupper såsom 
arbetspendlare, småbarnsföräldrar, personer med funktionsnedsättning och personer i 
glesbygd kan ha besvär med att fysiskt eller tidsmässigt ta sig till en sammanträdesplats. 
Dessa grupper är många gånger underrepresenterade bland de förtroendevalda, vilket 
befarades bero på svårare förutsättningar att kombinera sin livssituation med ett kommunalt 
förtroendeuppdrag. De skäl som angavs av personer som hoppat av sitt förtroendeuppdrag 
var ofta kopplade till förhållanden i arbetslivet, familjeförhållanden och tidsbrist. (Prop. 
2013/14:5 s. 33) När lagändringar öppnade för distansdeltagande skedde detta med en 
förhoppning att förenkla kombinationen av förtroendeuppdrag med annan sysselsättning. 
Som nämnts var distansinslag mycket ovanliga i de kommunala nämnderna fram till våren 
2020, trots att lagstadgade möjligheter funnits för det i närmare sex år. 
Det nuvarande kravet i arbetsordningen om att särskilda skäl krävs för distansdeltagande lär 
innebära att det måste vara frågan om en situation utöver det vanliga som kan motivera 
distansdeltagande. Här får det konstateras att den pågående pandemin försatt samhället i en 
situation som med råge avviker från det vanliga. Frågan återkommer emellertid när 
pandemin ebbat ut och om någon då begär att få delta i ett fullmäktigesammanträde på 
distans. Det finns en risk att formuleringen om särskilda skäl ställer för höga krav på de 
grunder som ska anföras för att tillåta distansdeltagande i fullmäktigesammanträde. 
Exemplen från de nyss nämnda lagförarbetena om småbarnsföräldraskap och vanligt 
förekommande förhållanden i arbetslivet är inte tydligt särskilda skäl vid jämförelse med hur 
formuleringen används på andra håll i lagstiftningen. För att minska denna osäkerhet bör 
tröskeln för att tillåta distansdeltagande sänkas. 
Tidfristen för förvarning innan sammanträdet tas bort 
För närvarande gäller en tidsfrist som innebär att en ledamot måste begära deltagade på 
distans senast sju dagar innan sammanträdet. Ordföranden ska då besluta om 
distansdeltagande ska tillåtas eller inte, efter samråd med presidiet. Regeln har främst varit 
till för att förbereda såväl teknisk personal som fullmäktigepresidiet på de särskilda problem 
som kan uppstå vid ett sammanträde med distansinslag. Bedömningen är nu, efter närmare 
ett år av distanssammanträden i både fullmäktige och nämnder, att 
distanssammanträdestekniken inte längre är samma utmaning och att distanssammanträden 
fungerar väl. Med den ökade vanan har det också blivit möjligt, även på kort varsel, att ställa 
om mötesformen till ett med distansinslag. Det finns därför inte tillräcklig anledning att 
förhindra att mötet genomförs med distansinslag även om orsaken är hastigt uppkommen. 
Det finns vissa frågor vid distanssammanträden som ännu inte helt har fått svar. För 
närvarande är handlar det om en voteringsutrustning som fungerar både i fullmäktigesalen 
och på distans, samt metoden för att genomföra säkra slutna omröstningar med ledamöter 
närvarande på distans. Förväntningen är att förvaltningen återkommer med lösningar på 
dessa frågor under hösten. 
Sammanträdets ordförande behöver vara på plats i fullmäktigesalen 
Under det gångna året har gällt att mötespresidiet ska vara på plats i sammanträdeslokalen, 
vilket normalt är Tilasalen i kommunhuset. Det gångna årets pandemi är en särskild 
händelse som gjort att större delen av fullmäktige har deltagit i sammanträdet på distans. 
Under året har deltagande på plats i Tilasalen snarare varit undantaget. När pandemin blåst 
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över och restriktionena och rekommendationerna lättar lär distansdeltagande i fullmäktige bli 
mera ovanligt. Sannolikt är kommer det mera vara frågan om att enstaka ledamöter och 
ersättare begär att få delta på distans medan större delen av ledamöterna och ersättarna 
deltar från fullmäktigesalen.  
Erfarenheten från nämndsammanträdena, som varit helt digitala under året som gått, visar 
att det är fullt möjligt att sköta presidiearbetet även under ett sammanträde på distans. Därför 
finns det nu inte skäl att kräva att hela presidiet deltar fysiskt i sammanträdeslokalen så 
länge presidiet kan konferera enskilt. Däremot kan mycket svårlösta problem uppstå om en 
ordförande som leder mötet på distans tappar kontakten med resten av fullmäktige som till 
större delen är på plats i fullmäktigesalen. I dessa fall är det mera lämpligt att fullmäktiges 
ordförande, vid deltagande på distans, låter en vice ordförande leda sammanträdet från 
sammanträdessalen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förändringarna har sannolikt inga betydande kommunalekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

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

Beslutet rör ett internt kommunalt styrdokument som inte väntas ha nämndvärd betydelse för 
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 Diarienummer 
 2021-03-29 KS-2021/209 

Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 § 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. 

Fullmäktige får sammanträda med ledamö-
ter närvarande på distans. Sådant samman-
träde får endast äga rum om ljud- och bild-
överföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska 
senast sju dagar före sammanträdet anmäla 
detta till ordföranden. Ordföranden får efter 
samråd med vice ordförandena bestämma 
om närvaro får ske på distans. 

Ledamot som önskar delta på distans ska 
innan sammanträdet anmäla detta till ord-
föranden. Ordföranden får efter samråd med 
vice ordförandena bestämma om närvaro får 
ske på distans. 

Presidiet får inte delta på distans. Sammanträdets ordförande får inte delta på 
distans. 

36 § 

Ledamot och ersättare som deltar i sammanträdet på distans, kallas distansledamot respek-
tive distansersättare. Det ska antecknas i protokollet om ledamot eller ersättare har deltagit 
i sammanträdet på distans. 

Distansledamöter och distansersättare ska i 
realtid tydligt kunna se och höra den som har 
ordet och kunna se och läsa det som visas 
under sammanträdet. När distansledamoten 
har ordet ska denne tydligt kunna ses och 
höras av andra ledamöter och av allmän-
heten. Ordföranden och mötessekreteraren 
får avbryta ljudöverföringen för distansdel-
tagare i syfte att förbättra sammanträdets 
genomförande eller för att upprätthålla ord-
ningen. 

Ledamöter och ersättare ska i realtid tydligt 
kunna höra den som har ordet och kunna se 
varandra eller det som förevisas under sam-
manträdet. Sammanträdet ska kunna följas 
av åhörare. Ordföranden och mötessekre-
teraren får avbryta ljudöverföringen för di-
stansdeltagare i syfte att förbättra samman-
trädets genomförande eller för att upprätt-
hålla ordningen. 

Distansledamöter ska kunna yttra sig, lägga förslag, delta i beslut och delta i enskilda över-
läggningar på lika villkor som övriga ledamöter. Sluten omröstning får endast genomföras 
om valhemligheten för alla ledamöter kan upprätthållas. Överläggning bakom stängda dörrar 
får endast ske om distansdeltagarna deltar från rum där inte obehöriga kan ta del av sam-
manträdeshandlingar, bild eller ljud samt att mötesverktygets säkerhetsnivå medger det. 
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Om en distansledamot förlorar godtagbar överföring med sammanträdet ska sammanträdet 
avbrytas. Sammanträdet återupptas först sedan distansledamoten har återupprättat kontak-
ten eller ersättare har inträtt som beslutsfattande. Ordföranden får besluta att en distans-
ledamot som har återkommande svårigheter med att upprätthålla godtagbar överföring med 
sammanträdet ska anses vara förhindrad att fortsatt delta i sammanträdet och därför ska 
ersättas. 

Varje beslut ska föregås av en teknikfunktionskontroll. Vid kontrollen ska ordföranden för-
säkra sig om att distansledamöterna deltar i sammanträdet med godtagbar överföring. Ord-
föranden ska gå igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kon-
trollerar att de har uppfattats rätt och att överföringen varit problemfri för alla distansleda-
möter under detta moment, därefter ska alla distansledamöter tydligt bekräfta detta. Om 
ordföranden efter teknikfunktionskontrollen inte uppfattar att alla ledamöter deltar med god-
tagbar överföring ska hen förklara att beslutet tas om. 
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Handläggare 
Isak Bergdahl 
Jurist 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-22 

Diarienummer 
KS-2021/317 

   
 

Kommunstyrelsen 

Ändrat öppethållande av kultur- och fritidsverksamheter under 
sommaren 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande att gälla från och med 1 juni 2021 till och med 15 augusti 
2021: 

 
1. Öppettiderna för biblioteket begränsas enligt följande: 

Måndag: 12–15 
Tisdag: 16–19 
Onsdag: 10–13 
Torsdag: 6–19 
Fredag: 12–15 
Lördag: 11–15 

2. Allmänhetens tillgång till Hälsohuset begränsas så att nyttjande av simhall, 
spinningsal, spegelsal och gym ska ske efter tidbokning med ett fåtal samtidiga 
besökare. Begränsningen gäller inte behovsgrupper såsom skola, simskola och 
föreningslivets verksamhet för barn och unga födda 2002 och senare. 

3. Centrum för idrott och kultur (alla hallar och huset), övriga anläggningar (inklusive 
hallar) inom Idrott och kulturs verksamheter för allmänheten och föreningslivet 
stängs, med undantag för: 

a. fritidsgårdens lokaler, 
b. föreningslivets verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare,  
c. träning i föreningslivets regi på kommunens bokningsbara 

utomhusanläggning, Alsike konstgräsplan, 
d. tidsbokning av anläggning för privata sällskap som omfattar en mindre krets, 

högst åtta personer, samt 
e. tidsbokning för konstvandring i Centrum för idrott och kultur för privata 

sällskap som omfattar en mindre krets, högst åtta personer. 
4. Matcher eller tävlingar med lag eller föreningar från andra kommuner tillåts inte i 

kommunens anläggningar, med undantag för yrkesmässig idrott (elitidrott). 
5. All verksamhet ska ske på smittsäkert sätt enligt lagstiftning och allmänna råd. 
6. Beslut om andra tillfälliga förändringar av kultur- och fritidsverksamheten får fattas av 

kommunstyrelsens ordförande i händelse av förändringar av smittläget i kommunen 
och regionen, förändringar av föreskrifter eller rekommendationer från regeringen 
eller myndigheter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
För att underlätta kultur- och fritidsförvaltningens planering under sommaren föreslås en 
förlängning av begränsningarna som beslutades genom ordförandebeslut den 16 april 2021 
att även omfatta sommarmånaderna fram till och med den 15 augusti 2021. 
 

kasiogor
Understrykning
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Bakgrund 
 
Syftet med detta beslut är att underlätta för Kultur och fritidsförvaltningens planering under 
sommaren. Inför sommaren har förvaltningen önskat ett beslut med längre giltighetstid för att 
kunna planera och fördela sina resurser på ett bra sätt. Bedömningen från kultur- och 
fritidsförvaltningen är att de nu gällande begränsningarna som beslutades den 16 april 2021 
(KS-2021/71) ska fortsätta att gälla under resterande delen av våren och under sommaren 
fram till och med den 15 augusti. 
 
I höstas tog covid 19-pandemin ny fart i Sverige, vilket ledde till hög belastning på sjukvården 
under veckorna kring jul. Efter en kortare period av fallande smittspridning i början av året 
förvärrades läget betydligt under våren till ett mycket allvarligt läge och i skrivande stund har 
intensivvårdsavdelningarna i Region Uppsala nått sitt kapacitetstak. 
 
Regeringen rekommenderade den 18 december 2020 att kommuner och regioner bör hålla 
all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd. Sedan 
regeringens första stängningsrekommendation riktad till kommunerna har kommunstyrelsens 
ordförande fattat ordförandebeslut om inskränkningar i omfattningen av Kultur och 
fritidsförvaltningens verksamhetsutbud. Se dnr KS-2020/983 och KS-2021/71. Besluten har 
syftat till att genomföra regeringens och myndigheternas rekommendationer med vissa lokala 
anpassningar. Ordförandebesluten har varit motiverade mot bakgrund av att regeringens 
rekommendationer till kommunerna har lämnats nära inpå den tidpunkt där de träder i kraft 
och därmed varit brådskande. Under våren har gången varit sådan att regeringens och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer har yttrats vid en presskonferens under 
torsdagseftermiddagen varannan vecka för att börja gälla från och med måndagen därpå och 
i två veckor framåt. 
 
Successivt under våren har regeringen gått från en allmänt formulerad 
stängningsrekommendation med bred tillämpning, till fler detaljerade undantag från denna 
uppmaning. Exempelvis undantogs efter en tid barn och ungas idrottande och kulturutövande 
från stängningsrekommendationen. I början av mars infördes ytterligare detaljerade 
regleringar i den så kallade begränsningsförordningen1, som gäller i stället för den allmänna 
stängningsrekommendationen för de verksamheter som berörs av förordningen, såsom gym- 
och sportanläggningar, badanläggningar, museer och konsthallar. 
 
Ett beslut med sådan lång giltighetstid som föreslås här är inte lämpligt att tas i formen av 
brådskande ordförandebeslut, utan ska i stället fattas av kommunstyrelsen i dess helhet. För 
tydlighetens skull bör det framgå att ordföranden får besluta om avsteg från detta beslut i 
händelse av förändringar av smittläget i kommunen och regionen eller nya föreskrifter eller 
rekommendationer från regeringen eller myndigheter. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Under perioden kommer verksamheterna att påverkas med sämre intäkter men förvaltningen 
arbetar kontinuerligt med att mildra den effekten. 
 

                                                
1 Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur och fritidsförvaltningen 
 

 
 
 
 

Lena Larsson 
Kultur- och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Barns möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter har särskilt beaktats vid utformningen av 
beslutet. I förhållande till övriga befolkningen är begränsningarna utformade så att barn 
kultur- och idrottsutövande inte ska inskränkas mer än nödvändigt för att upprätthålla en 
smittskyddssäker verksamhet. 
 
 

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 
2021-04-21 

Diarienummer 
KS-2020/814 

   
 

Kommunstyrelsen 

 
Motion 2020:814 från Lennart Lundberg (KNU)  
 
– Planera för ytterligare en kommunal badplats i Knivsta  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  
Sammanfattning 
 
Sammanfattning av ärendet  
Många invånare i Knivsta uppskattar de kommunala badplatserna som idag finns. I och med 
det rådande läget med pandemin har trängsel uppstått vid sådana platser och behovet av att 
kunna sprida ut sig när man badar ökar. Det är ett behov som rimligtvis kommer att kvarstå 
även efter pandemin. Enligt förslaget är önskemålet att iordningställa ytterligare en 
kommunal badplats till säsongen 2021.  
Bakgrund  
I Knivsta är diskussioner om tillgängliga anläggningar ständigt närvarande. Med en stor del 
av befolkning som arbetar på annan ort finns förväntningar att kunna stanna på hemmaplan 
på sin fritid. Det avspeglar sig i alla de önskemål och förslag som veckovis kommer in till 
Knivsta kommun om anläggningar och ett brett aktivitetsutbud i Knivsta.   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen är i grunden positivt inställd till förslaget om ett ytterligare bad 
på sikt. Med dagens ekonomi och med en utökad driftsorganisation, som skulle behövas vid 
både införandet och under drift ser inte förvaltningen att det är genomförbart med ytterligare 
ett bad just nu. För att genomföra en sådan utökning med ytterligare bad krävs både en 
utredning och en projektplanering som ingår i ett större sammanhang för Knivstas 
utbyggnad. Förvaltningen kommer ha frågan om ytterligare platser för invånarnas fria tid 
aktuell i den fortsatta stadsplanering och arbeta aktivt för sådana förslag ska bli verklighet. 
För att göra befintliga bad så tillgängliga som möjligt i rådande pandemi kommer 
förvaltningen jobba skarpt med rutiner och åtgärder, och ta med goda erfarenheter från 
föregående år.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Utredning och införande av en ny badplats i Knivsta kommun skulle innebära stora kostnader 
i form av utredningstid, projektgenomförande, drift både vid införandet och över tid. Om 
önskemål om ett fortsatt arbete med frågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv kvarstår kommer 
kalkyler och kostnader tas fram.  
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningschef Kultur och Fritid 
Lena K Larsson 
Fritidschef 
Catrine Wermelin 
Motionslämnare 
Lennart Lundberg (KNU) 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Att förvaltningen får inom den ramen som finns hantera de kommunala bad vi redan har, till 
förmån för barn och andra besökare.  
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Ett ytterligare bad skulle givetvis gynna barns möjlighet till flera platser att bada vid i sin 
närmiljö. Samtidigt när det ekonomiska förutsättningarna inte finns så är det mer rätt att göra 
tryggt och bra vid de redan etablerade baden, utifrån barns och andra besökares bästa.  
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 
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Motion till kommunfullmäktige 

 

Planera för ytterligare en kommunal badplats i Knivsta 

 

Många Knivstabor uppskattar att bada i vår vackra sjö Valloxen. Idag finns det två allmänna 

badplatser inom kommunen. Under sommarens Covid-19 pandemi har det vid flera tillfällen varit 

otroligt trång både vid Särsta- och Brunnbybadet. Det gäller både själva badplatserna och 

parkeringarna.  

Även vid badplatserna vid Edasjön och i Haknäs har det uppstått trängsel och parkeringsproblem. 

Med tanke på planerad utbyggnad i kommunen riskerar situationen att bli ännu värre om kommunen 

inte gör något för att förebygga detta. 

Därför anser vi att det är dags att planera för en till kommunal badplats i Knivsta. Ett alternativ skulle 

kunna var en placering vid Valloxen i Kölängen eller att bygga ut befintliga bad längs väg 255. 

Knivsta.nu yrkar på 

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att omgående påbörja planering av ytterligare 

en kommunal badplats.  

Att badplatsen ska stå klar till sommaren 2021. 

 

Knivsta i oktober 2020 

 

Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.Nu 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-21 

Diarienummer 
KS-2021/237 

   
 

Kommunstyrelsen  

Investeringsmedel till anläggning mellan CIK och Hälsohuset. 
KS-2021/237 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att använda investeringsmedel från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel om högst 600 tkr för införandet av utomhusanläggning mellan 
CIK och Hälsohuset.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun har möjlighet att ge förutsättningar för en 
utomhusanläggning med inriktning innebandy, placerat på ytan mellan CIK och Hälsohuset.  
Föreningen SK VIDE har presenterat ett förslag med egen tid och investering samt 
bidragsfinansiering för en yta som skulle vara tillgänglig både för skola, allmänhet för 
spontanidrott men även som bokningsbar anläggning. Ytan har en inriktning mot innebandy 
men ger möjligheter till en mängd olika fysiska aktiviteter.  
Kommunen skulle anlägga en yta med asfalt, sarg och ett stängsel som sedan föreningen 
SK VIDE skulle arrendera. I ett gemensamt framtaget rutinavtal mellan parter skulle detaljer 
kring uthyrning, timmar till skola och spontanidrott vara reglerade. Ansvarsfördelningen 
mellan parterna skulle specificeras och ett avtal om föreningen önskar ingå i kommunens 
bokningssystem för att göra anläggningen mer tillgänglig skulle detta regleras med en avgift. 
 
Bakgrund 
 
Knivstas invånare lämnar en stor efterfrågan på spontanidrottsplatser, anläggningar där man 
enkelt kan röra på sig utan att det sker i organiserad form. Kombinationen av en anläggning 
där både spontant och organiserat skulle kunna få plats, gynnar många, över många timmar 
under en vecka. I ett område där föreningsaktiva antalet är lågt ser vi ytan som optimal både 
ur ett trygghetsperspektiv men också en möjlighet att någon ungdom kanske blir inspirerade 
att faktiskt ingå i föreningsidrott.  
 
Ytan som sådan är attraktiv och tankarna om hur den utnyttjas på bästa sätt är ständigt 
närvarande. Idag finns det både en yta för boulebanor som kommer färdigställas av 
kommunen under våren 2021, en företagare som driver banor med padeltennis, skolans 
möjligheter att använda längdhoppsgropen och sextiometersbanan, samt den grusyta som är 
stor och ger möjligheter till mycket aktiviteter i övrigt. Den anläggning som föreslås skulle 
verkligen höja ytans innehåll till något riktigt bra och variationsrikt för platsen. En optimering 
av ytan under tiden beslutsfattare kommer fram till vad ytan ska användas till istället.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
En uppstartskostnad om 600 tkr för att anlägga ytan är det som Kultur- och 
fritidsförvaltningen nu söker investeringsmedel för. För den föreslagna upplåtelsetiden om 10 
år blir avskrivningskostnaden 60 tkr per år som kommer faktureras arrendatorn. Löpande 
kostnader och drift finns inom ramen för befintlig budget och genom intäkter för uthyrningen 
av anläggningen.  
 
Investeringsmedlen om 600 tkr föreslås tas ur Kommunstyrelsens ofördelade medel där det i 
dagsläget finns 7000 tkr kvar.  
 
SK VIDE har sökt bidragsfinansiering för anläggningen samt står för en del egna 
investeringar såsom ideellt arbete, belysning, basketkorgar, mål, övrig inredning. Om 
bidragsfinansieringen ger bifall kan den sökta summan om investeringsmedel för 
förvaltningens del att minska. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 

1. Karta över området och anläggningen 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Lena K Larsson 
Förvaltningschef Kultur och Fritid 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
I undersökningen Liv- hälsa- ung som genomförts senast 2019 framgår det tydligt att barn- 
och unga efterfrågar spontanidrottsplatser i områden där dom bor. En yta som denna har ett 
stort användningsområde från morgon till sen kväll för barn och unga både på skoltid och 
under sin fria tid.  
Att göra det tillgängligt och enkelt för barn och unga att vara fysiskt aktiva gynnar deras liv 
både kort sikt men också över tid.  
SK VIDE har använt sig av en referensgrupp med ungdomar i framtagandet av projektet. 
Barn- och ungas perspektiv finns med specifikt. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Om den attraktiva ytan behöver användas till annat inom avtalsperioden behöver kommunen 
hitta en annan plats för ändamålet.  
 
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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I undersökningen Liv-hälsa-ung från 2019 har följande svarat på undersökningen: 

• Målgrupp är elever i åk 7, åk 9 och åk 2 i gymnasiet, samtliga kommuner.  
 
Det är en hög andel som svarar att tryggheten på skolan och på fritiden är det stort behov av.  
En anläggning av det här slaget möter upp behovet av trygg fysisk plats där man spontant 
eller organiserat kan röra på sig.  
 
Det undersökningen visar är också att stor andel av åldersgruppen slutar med föreningsidrott 
i den här delen av livet. Det blir då viktigt att engagera ungdomar att ändå röra på sig och 
kanske motiveras till att kopplas ihop med föreningsidrott på ett enkelt sätt.  
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Bilaga 2, karta över Arrendestället 

Ytan för anläggningen till vänster: 44 x 27 meter 

Det vi ser från höger i bild är etablerade boulbanor, padelbanor och den tänkte anläggningen 
med utomhusrink med inriktning innebandy.  

 



 § 95 Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021 - KS-2021/279-1 Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021 : Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021

Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-21 

Diarienummer 
KS-2021/279 

   
 

Kommunstyrelsen 

Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021 
KS-2021/279 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ett extra driftsstöd på 200 tkr till Olunda Ryttarförening för året 
2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2013 har Olunda ryttarförening erhållit ett extra driftsbidrag för att täcka kostnaderna 
för driften av föreningens anläggning. Det ursprungliga beslutet gällde stöd för en 
tvåårsperiod fram till 2015, beslutet förnyades till 2018 sedan följde ett årligt stöd från 
kommunen fram till 2020.  
 
Under 2020 har Kultur och fritidskontoret genomfört ett grundligt arbete med att få en bild av 
föreningens ekonomi och verksamhet för att klargöra behovet av ett återkommande 
driftsbidrag. Arbetet visade att föreningen är i stort behov av ett av ett stöd från kommunen 
för att barn och unga inte ska påverkas negativt t.ex. av en drastiskt höjd medlemsavgift.  Ett 
fortsatt extra driftsbidrag är ett viktigt led i att upprätthålla om ett aktivt och jämställt 
föreningsliv i hela Knivsta kommun. 
 
Förslaget är att under 2021 bevilja det årliga stödet som innan men att från 2022 ta fram en 
bidragsmodell där Olunda söker som andra föreningar och inte får ett specifikt belopp 
tilldelade sig. 
  
Bakgrund 
Olunda ryttarförening är en del av Knivsta föreningsliv och har en stor andel av kommunen 
flickor i sin verksamhet. Föreningen har ca.1500 sammankomster årligen på sin anläggning 
och 99,07% av deltagarna är flickor. Olunda ryttarförening är inte bara en ridskola utan även 
en ungdomsgård för ungdomarna i närområdet runt Olunda där många flickor spenderar sin 
fritid.  
 
Olunda ryttarförening har sedan 2008 bedrivit verksamhet och under tiden mött kriser som 
torkan 2018 och pandemin 2020 men lyckats bibehålla sin verksamhet med stöd från 
kommunen. En åtgärd för att hantera kostnaderna 2018 var att höja medlemsavgifterna vilket 
resulterade i att ca 8 % medlemmar valde att lämna föreningen. Trots färre medlemmar 
ökade föreningens dock sin verksamhet under 2019 med drygt 14 %.  
 
• 2011 – Nytt ridhus byggs. Föreningen tecknar avtal och hyr anläggningen med stora 
kostnader för drift och underhåll.  
• 2013 – Utredning görs av förvaltningen som pekar på att föreningar med egen anläggning 
är i särskilt behov av extra ekonomiskt bidrag för driftskostnader jämfört med de föreningar 
som bedriver sin verksamhet i subventionerade kommunala lokaler. Detta främst för att 
kunna hålla nere avgifterna för de aktiva barn och unga.  
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• 2013 – kommunen beviljar extra driftsbidrag på mellan 180-200 tkr/år. Det första beslutet 
förnyades 2015 och gällde till 2018. Förlängt 2020.  
• 2018 – Torkan 2018 slog hårt mot ridskolorna i Sverige och Olunda ryttarförening fick 
förhöjda foder priser som resulterade i förhöjda medlemsavgifter. 
• 2021 – behovet av extra kommunalt driftsbidrag kvarstår och kommer således även 
behövas framöver. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Medlen för bidraget finns i befintlig budget. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Lena K Larsson 
Förvaltningschef Kultur och Fritid 
Catrine Wermelin  
Fritidschef 
 

 
 
 
 



 § 95 Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021 - KS-2021/279-1 Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021 : Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

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

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Frånvaro från stödet skulle innebära stora konsekvenser för föreningens överlevnad och då 
drabba en stor förening med många medlemmar och främst flickor. Det skulle därmed 
påverka unga flickor negativt då föreningen också är ett nav i deras fritid.  
Aspekten om föreningar på landsbygden och deras förutsättningar för att leva vidare.  
 
Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Liksom andra föreningar som får subvention för sina verksamheter så behöver även nämnda 
förening det. Konflikten kan komma att ligga i att det riktas ett specifikt ett belopp till 
föreningen medans i andra fall så sker subventionen i form av lägre lokalhyra osv. därmed 
inte så specifik mot en viss förening. Beloppet är inte högt i jämförelse med andra 
föreningars subventioner i kommunen men visas sällan i specifika belopp.  
 
3. 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 
Markus Sjölén Gustafsson 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-29 

Diarienummer 
KS-2021/328 

   
 

Kommunstyrelsen  

Särskilda satsningar för att stödja det lokala samhället med 
anledning av Covid-19 pandemin 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen fördelar 2 120 000 kronor av medlen för särskilda Covid-19 
satsningar enligt förslag i tjänsteutlåtandet 2021-04-29.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 28 april att utöka kommunens skatteintäkter med 3 miljoner efter 
högre skatteintäktsprognoser. De ökade intäkterna ska användas för särskilda Covid-19 
satsningar. 877 000 kr går till ersättning för vissa av miljöenhetens uteblivna och återbetalda 
tillsynsavgifter under 2020 och 2021. De återstående 2 123 000 kronorna ska fördelas till 
stöd för näringsliv, ungdomssatsningar och åtgärder för att minska smittspridning enligt 
förslaget i tjänsteutlåtande 2021-04-29. 
 
Bakgrund 
Fullmäktige reviderade kommunens mål och budget på sammanträdet 28 april 2021. 
Revideringen innebär att kommunens skatteintäkter utökades med 3 miljoner kronor efter 
nya skatteprognoser i februari i år. De utökade skatteintäkterna ska användas för 
engångskostnader för särskilda Covid-19 satsningar till stöd för det lokala samhället såsom 
föreningsliv och näringsliv.  
 
Av de 3 miljonerna har 750 000 kr tilldelats som ersättning till bygg- och miljönämnden för 
miljöenhetens intäktsbortfall från tillsynsavgifter 2021 och ytterligare 127 000 kr ska 
användas av kommunstyrelsen för att återbetala eller efterskänka erlagda 
serveringstillståndsavgifter under 2020. De återstående pengarna står under 
kommunstyrelsens förvaltning för att användas till stöd för näringsliv, ungdomssatsningar och 
andra kostnader med anledning av pandemin (se KS-2021/222).  
 
Fördelning av återstående medel 
Det återstår 2 123 000 kronor att användas. Förvaltningen föreslår att medlen används enligt 
följande:  
 
 500 000 kr nyttjas till aktiviteter för barn och ungdomar, 
 200 000 kr nyttjas som stöd till föreningar att ordna aktiviteter för ungdomar, 
 100 000 kr nyttjas som extra medel för aktiviteter under ”friluftslivets år”,  
 620 000 kr nyttjas för att utöka antalet ferieplatser, 
 80 000 kr nyttjas för ytterligare platser inom ”Rookie Startups” där ungdomar ges 

möjlighet att starta eget företag som sommarjobb, 
 120 000 kr nyttjas för Crush Covid,  
 350 000 kr nyttjas som stöd att återstarta besöksnäringen, 
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 150 000 kr nyttjas för trygghetsronderingar under sommaren 2021. 

 
Satsningarna beskrivs utförligare nedan.   
 
Aktivitetspengar med särskilt fokus på ungdomar 
500 000 kronor av de särskilda pengarna föreslås gå till aktiviteter med särskilt fokus på barn 
och ungdomar för att nyttjas under sommarlov och höstlov. Kommunen kommer antagligen 
få statliga ”sommarlovspengar” i år men förvaltningen beräknar att det kommer krävas 
ungefär dubbelt så mycket pengar som tidigare år. Medlen ska även räcka för 
höstlovsaktiviteter, men extra medel krävs också för att, med hänsyn till fortsatta 
restriktioner, erbjuda aktiviteter till lika många ungdomar som tidigare och till extra 
handledarresurser. I de föreslagna medlen ingår även medel för rekrytering av en extra 
fritidsledare under sommaren.  
 
200 000 kronor föreslås gå till föreningsbidrag för att kunna genomföra aktiviteter för 
ungdomar. Medlen tros bidra till att lotsa ungdomar in i föreningslivet. Pandemin har påverkat 
ungdomar negativt och de rör sig mindre. Föreningar kan även stötta i läxläsning för 
ungdomar som haft svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans. Pengarna ska 
användas under sommaren och hösten. 
 
100 000 kronor ytterligare föreslås gå till fler aktiviteter inom ”friluftslivet år”. Syftet med 
friluftslivets år är att få fler människor att prova friluftsliv och att ta del av naturen även på 
lång sikt och därmed skapa hälsofördelar. Satsningarna siktar in sig bl.a. på skolbarn, 
personer med utländsk bakgrund samt personer inom offentlig verksamhet som arbetar med 
dessa grupper.  
 
De olika satsningarna kommer delvis att koordineras för att ge så bra utdelning som möjligt.  
 
Feriearbete för ungdomar 
Pandemin har gjort det svårare för ungdomar att få sommarjobb. Sommarjobben är viktig 
dels för att ge ungdomar en sysselsättning under sin ledighet, dels för att det ger möjlighet till 
arbetslivserfarenhet och kontakter vid framtida jobbansökningar.  
 
Förvaltningen föreslår att 400 000 kronor av medlen används till löner för ytterligare 35 
feriearbeten. Med dessa ytterligare jobb kommer kommunen kunna erbjuda omkring 100 
sommarjobb. För att kunna hantera de ytterligare 35 platserna behövs två handledare för att 
skapa två grupper för sommararbetarna. En av handledarna kommer anställas av vård och 
omsorgskontoret, den andra av något av de andra kontoren. Kostnaden för anställningarna 
beräknas bli 220 000 kronor. Totalt är kostnaden alltså 620 000 kronor.  
 
80 000 kronor föreslås för att gå till 10 platser för gymnasieungdomar att driva ett eget 
företag som sommarjobb genom Rookie Startups. Under fyra veckor deltar elever i årskurs 1 
och 2 på gymnasiet i ett program där de får stöd genom hela processen. I kostnaden ingår 
ett startkapital på 2000 kronor och ungdomarna får sedan behålla de pengar som tjänas in.  
 
Crush Covid 
Crush Covid är ett forskningsprojekt mellan Uppsala universitet och Region Uppsala som 
syftar till att följa smittspridningen i Uppsala län. Genom olika datakällor söks tecken på ökad 
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smittspridning och identifiering av lokala utbrott. Förvaltningen föreslår att 120 000 kronor 
avsätts för att betala för provtagning av avloppsvattnet i Knivsta kommun. Testen genomförs 
en gång i veckan för att påvisa förekomst av Covid-19 i avloppsvattnet. Genom testen får 
kommunen ökade möjligheter att upptäcka nya smittvågor eller lokala utbrott.  
 
Återstart för besöksnäringskopplade branscher 
Besöksnäringen och närliggande branscher har drabbats hårt av pandemin och 
restriktionerna. Att minska kostnader är viktiga åtgärder, men av mer kortsiktig karaktär. För 
att kunna återstarta behöver verksamheterna få ökade intäkter. Förvaltningen föreslår därför 
att 350 000 kronor används som ett bredare stöd till drabbade näringar. Insatsen kommer 
även företag som inte omfattas av nedsättning eller efterskänkning av avgifter till godo. 
Medlen föreslås gå till en projektledare som kan arbeta med ledning och samordning 
kring aktiviteter och synlighet som stöttar drabbade lokala företag. Medlen används också för 
marknadsföringsinsatser lokalt och för Knivsta som destination. Målet är att öka samverkan 
mellan företag, öka kundflödet för drabbade näringar samt att skapa fler aktiviteter för 
Knivstabor och besökare. Därmed kan arbetet med en återhämtning för drabbade 
näringsverksamheter påbörjas.   
 
Trygghetsronderingar  
Coronapandemin innebär att fler personer förväntas vara hemma under sommaren. För att 
minska smittspridningen krävs att människor undviker trängsel även utomhus. Pandemin i 
sig utgör också en källa till oro. Därför utökades ronderingarna under 2020 till att omfatta 
kommunens badplatser under dagtid.  
 
Kommunerna har genom lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, gets möjlighet att föreskriva förbud mot att vistas i parker, 
på badplatser eller andra liknande platser där det finns risk för trängsel. Förvaltningen har i 
ärende KS-2021/214 lämnat förlag att ge kommunstyrelsen möjlighet att föreskriva 
vistelseförbud på kommunens badplatser och även andra platser om situationen så kräver.  
 
Trygghetsronderingar på kommunens badplatser under sommaren 2021 kommer bidra till att 
upprätthålla eventuella vistelseförbud och förebygga trängsel genom att informera om 
behovet av social distansering.  
 
Förvaltningen föreslår med bakgrund av trygghetsronderingarnas goda effekter på 
tryggheten kvällstid, samt det ökade behovet dagtid på grund av Coronapandemin, att 
150 000 kronor används till trygghetsronderingar under perioden juni, juli och augusti 2021. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
De föreslagna kostnaderna på 2 120 000 kr ryms inom de ytterligare medlen för särskilda 
Covid-19 satsningar som tillkommit efter revideringen av mål och budget. Samtliga utgifter är 
engångskostnader. Ärendet har på kort sikt en neutral ekonomisk konsekvens (ingen 
påverkan på det budgeterade resultatet), men bedöms på längre sikt ge positiva hållbara 
effekter.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
 

 
 
 
Daniel Lindqvist  
Kommundirektör  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet berör alla kommunens invånare, därmed även barn. De särskilda satsningarna på 
ungdomsaktiviteter och feriearbeten påverkar barns möjlighet till utveckling. Ungdomar under 
18 år vistas i högre grad ute på kvällar under sommaren. Även om barn inte tillhör en 
riskgrupp eller står för en stor del av smittspridningen av Covid-19 påverkas de av pandemin.  
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Åtgärderna bedöms i hög grad rikta in sig på barn och ungdomar. De särskilda satsningarna 
bedöms på flera områden verka för att kompensera barn för pandemins negativa påverkan 
genom att främja deras hälsa, trygghet och rätt till utbildning.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Vid fördelning av kommunala skattemedel står alltid intressen mot varandra, men fördelning 
av resurser måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå och budgeten bedöms 
uppfylla rimlig grad av tilldelning till verksamheter riktade mot barn. 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-19 

Diarienummer 
KS-2021/301 

   
 

Kommunstyrelsen  

Revidering av delegationsordning och arbetsutskottets 
arbetsordning 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling 
daterad 2021-04-12. 

2. Kommunstyrelsen ändrar tjänstetiteln kanslichef till chef för kommunledningskontoret 
i § 9 i arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott.  

3. I övriga dokument daterade innan 2021-05-24 där tjänstetiteln kanslichef ges 
befogenheter eller uppgifter, ska dessa befogenheter eller uppgifter i fortsättningen 
utövas av chef för kommunledningskontoret.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret genomför en omorganisering där de tidigare enheterna 
administrativ service och stabsgruppen slås samman till kommunkansliet. Enhetschef för den 
nya enheten får yrkestiteln kanslichef och förvaltningschef för kommunledningskontoret, 
tidigare benämnd som kanslichef får den nya titeln chef för kommunledningskontoret.  
 
Bakgrund 
Den 1 april 2021 beslutades att enheterna administrativ service och stabsgruppen inom 
kommunledningskontoret ska slås samman och bilda en ny enhet kallad kommunkansliet. 
Titeln på enhetschefen för kommunkansliet blir kanslichef. Kanslichef används idag som titel 
för förvaltningschefen för kommunledningskontoret som nu får titeln chef för 
kommunledningskontoret. Förändringen innebär att yrkestiteln för chef för 
kommunledningskontoret behöver ändras för att överensstämma med rätt funktion i 
kommunstyrelsens styrdokument.  
 
Att revidera samtliga styrdokument är en stor administrativ börda, därför presenteras 
ändringar av titeln i de styrdokument som direkt berör förvaltningschefens arbetsuppgifter 
och befogenheter. I andra styrdokument där titeln kanslichef används och som är daterade 
före dagen för det här beslutet, föreslås kanslichefens befogenheter eller uppgifter att i 
försättningen utövas av chef för kommunledningskontoret.  
 
 
Revidering av delegationsordning 
  
I beslutshandling daterad 2021-04-21 återfinns de fem punkter där kommunstyrelsen 
delegerat uppgifter till kanslichef. Dessa har i det nya förslaget ändrats till chef för 
kommunkansliet, förkortat Chef KLK.  
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Revidering av arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
I § 9 Kallade tjänstemän i arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott anges att: 
 
”Kommundirektör, kanslichef, kultur- och fritidschef, HR-chef och ekonomichef bör alltid 
kallas till arbetsutskottets sammanträden. Kommunens interna ledningsgrupp ska alltid få 
kallelsen för kännedom.” 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ersätta titeln kanslichef med chef för 
kommunledningskontoret för att den ska överensstämma med den nya 
förvaltningsorganisationen.  
 
Övriga dokument  
Yrkestiteln kanslichef återfinns även i andra styrdokument bland annat som dokumentägare. 
Att revidera samtliga dessa samtidigt för att överensstämma med korrekt titel innebär mycket 
administration. För att minska den administrativa bördan föreslår förvaltningen att övriga 
styrdokument där titeln kanslichef används och som anger uppdrag eller befogenheter och 
som är daterade innan datumet för det här beslutet i fortsättningen utövas av chef för 
kommunledningskontoret.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2021-04-19. 
Beslutshandling daterad 2021-04-12. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
Åsa Franzén 
Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet rör en ändring av yrkestitel i kommunstyrelsens arbetsdokument.  
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Inte aktuellt.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Inga kända.  
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare  Beslutshandling Diarienummer 
Markus Sjölén Gustafsson 2021-04-12 KS-2021/301 

 
 
 
 
 
Revideringsförslag för kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 
 
Ändringar 
 
Sida 1 
 
Titel på dokumentansvarig ändras från ”Kanslichef” till ”Chef för kommunledningskontoret”, förkortat ”Chef KLK”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sida 6:  
 
Under ”förkortningar och begreppsförklaringar – delegater” ändras ”Kanslichef” till ”Chef för kommunledningskontoret” 
 

Chef för 
kommunledningskontoret 

Chef KLK Förvaltningschef med ansvar för 
kommunledningskontorets verksamhet  

 

 
Dokumenttyp: 
Diarienummer: 
Beslutad av: 
Beslutsdatum: 
Dokumentansvarig: 

 
Delegationsordning  
KS-2021/301 
Kommunstyrelsen  
2021-XX-XX 
Chef KLK 
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Handläggare  Beslutshandling Diarienummer 
Markus Sjölén Gustafsson 2021-04-12 KS-2021/301 

 
 

1. Allmänna ärenden, juridik 
 

ÄRENDE Lagrum/annan 
bestämmelse Delegat/kommentar 

1.6 Beslut i fråga om att avge yttrande i frågor av ringa 
betydelse, t.ex. yttranden över ansökningar rörande 
allmän kameraövervakning. 

 Chef KLK eller annan förvaltningschef 
(beroende på verksamhet) 

 

    3. Informationshantering och allmänna handlingar  
 

ÄRENDE 
Lagrum/annan 
bestämmelse Delegat/kommentar 

 Allmänna handlingar   
 Arkiv   

3.3 Beslut att anta ändring av gällande dokumenthanteringsplan 
 

 Chef KLK 

3.4 Beslut i fråga om utlåning av handlingar från 
 

a) kommunstyrelsens arkiv 
b) samt från kommunarkivet 

  
 

a) Chef KLK 
b) Kommunarkivarie 

 Dataskydd   

3.16 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för 
kommunstyrelsens verksamheter 

 12 § DOS-lagen  Chef KLK, kommundirektör 
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Handläggare  Beslutshandling Diarienummer 
Markus Sjölén Gustafsson 2021-04-12 KS-2021/301 

 
 
 
 
 

10.  Säkerhet och beredskap 
  

ÄRENDE 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 Säkerhetsskyddslagen   

10.1 Beslut om placering i säkerhetsklass Kap 5 § 8 
Säkerhetsskyddsförordning
en(2018:658) 

Säkerhetsskyddschef, Chef KLK, 
kommundirektör, HR-chef* 
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Handläggare 
Camilla Estlind 
HR-partner 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-15 

Diarienummer 
KS-2020/863 

 
Kommunstyrelsen 

Yttrande från Knivsta kommun – Revisionsrapport, Uppföljande 
granskning av personal- och kompetensförsörjning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt tjänsteskrivelsen 2021-04-15: 
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.  
Bedömning gjordes att en plan för en systematisk personal- och kompetensförsörjning på 
övergripande nivå saknades och behövde tas fram. Alternativt ta fram en plan i hur 
nämnderna ska utveckla sitt eget strategiska arbete i relation till kommunövergripande 
åtaganden. 
 
Yttrande 
Knivsta kommun har – efter revisionsrapport hösten 2020 – framställt en plan för hur det 
strategiska arbetet med kompetensförsörjningen systematiskt ska bedrivas och följas upp på 
kommunövergripande nivå. Planen anger en beskrivning över hur en analys går tillväga, hur 
kompetensbehov skattas och inom vilken tid det bedöms att insatser behöver ske – på kort 
eller lång sikt. Den beskriver även när i tid och med vilka intervall själva planen framställs 
samt hur beslutsprocessen ser ut liksom hur uppföljning sker. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget har löpande till uppgift att förhålla sig till den budgeterade ramen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Kompetensförsörjningsplan 
Revisionsrapport 2020-10-20 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisionen  
HR-kontoret 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
 

 
 
Marie Sohlberg 
HR-chef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Förslaget bedöms inte påverka barn, då detta hanterar regelverk för representation. 
 
 
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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Plan fö r kömpetensfö rsö rjning 

Bakgrund  
 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) uppskattar att det idag arbetar cirka 1,2 
miljoner människor i välfärden. De kommande tio åren ökar både antalet barn och 

äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot 
betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär att 

konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta. Det är 
därför ännu viktigare för kommuner, landsting och regioner att uppfattas som 

attraktiva arbetsgivare och minska rekryteringsbehovet. 

 
Källa: Sveriges kommuner och regioner. 
 
I Knivsta kommun arbetar idag drygt 1000 medarbetare inom cirka 40 olika yrkesområden. I takt med 
att kommunen växer och inflyttningen i kommunen ökar, ökar också behovet av medarbetare. Knivsta 
står därför mitt i en ökad efterfrågan på lagstadgad kommunal service1 vilket gör att vi behöver 
rekrytera många nya medarbetare de kommande åren.   
 
För att kunna möta dagens och framtidens behov inom kompetensförsörjning behöver vi lägga rimliga 
prognoser för framtida kompetensbehov. Det kan vi göra genom en systematiserad plan för 
kompetensförsörjningen där vi på kort och lång sikt kan följa upp kompetensbehovet. Ett strategiskt 
och operativt stöd för våra ledare på olika nivåer och ett aktivt verktyg i verksamhetsutvecklingen.  
 
Plan för kompetensförsörjning för Knivsta kommun ska tydliggöra hur kommunens framtida tillgång 
till personal kan säkras framförallt inom bristyrken. Planen för kompetensförsörjning ska i dialog med 
huvuduppdragen kompletteras med en handlingsplan som antas av Kommunstyrelsen med aktiviteter 
utifrån varje huvuduppdrags förutsättningar.  Handlingsplan och aktiviteter ska vara kopplade till 
kommunens årliga budget och verksamhetsplanering. Handlingsplan ska följas upp och revideras varje 
år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Kommunerna måste ge viss service enligt lagen, såsom barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och 
särskola. Vidare kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst, omsorg för äldre och för 
personer med funktionshinder. Kommunerna ska planera för staden och nya byggen  
och se till att det finns bostäder och se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att 
människor kan slänga sin sopor. Kommunen har vidare ansvar för räddningstjänsten och ser till att det finns 
vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter de kollektivtrafiken. 
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Kompetensförsörjningsprocess

En välfungerande kompetensförsörjningsprocess ger

Kompetenta medarbetare på rätt funktion i förhållande till uppdrag
Välfungerande verksamheter

S y f t e t m e d e n s y s t e m a t i s e r a d k o m p e t e n s f ö r s ö r j n i n g s p r o c e s s

Att på kort och lång sikt säkra rätt kompetens, som ett medel för att nå verksamhetens mål
o Kort sikt: ett respektive två till tre år
o Lång sikt: fyra till tio år

Att underlätta för chef att systematisk arbeta med kompetensförsörjningsfrågor

Att använda de genomarbetade underlag som finns att tillgå som stöd för beslut rörande
strategisk kompetensförsörjning budget för detta.

Att kvalitetssäkra kompetensförsörjningsarbetet på alla nivåer

Effektivare användning av våra resurser genom ökad samsyn och samordning

M å l m e d e n s y s t e m a t i s e r a d k o m p e t e n s f ö r s ö r j n i n g s p r o c e s s

En tydlig och effektiv process, som bidrar till den fastställda budgetprocessen avseende kommunens
kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

• Attrahera
• Rekrytera
• Behålla och
utveckla

• Följa upp process
och effekter

• Genomföra
förbättringar

• Utvecklingsplaner
• Kompetens-
försörjningsplan

• Verksamhetens
mål behov

• Vad har vi idag
• Vad behövs
framöver

Kompetens-
analys

Kompetens-
planering

Genomförande
Uppföljning
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S k a t t n i n g a v k o m p e t e n s l ä g e t

Skattning av nuvarande kompetensläge görs av chefer med stöd av HR-partner.

1. HR-kontoret tillhandahåller mall för bedömning av kompetensbehovet innehållande
personaldata från lönesystemet en gång vartannat ( li kstäl li gt med ” oj ämnt ” ) år med start
januari 2021.

a. Mallen beskriver tillvägagångssätt för skattning.
b. Vilka som ska skatta behoven är en fråga för respektive kontors ledningsgrupp. Det

kan vara hela ledningsgruppen, det kan vara utvalda områdeschefer och det kan vara
andra för kontoret som är lämpliga representanter.

2. Respektive verksamhet/kontor genomför en skattning av kompetensläget, med stöd av HR-
partner, inom respektive ansvarsområde innan den 30 juni ojämnt år.

3. HR-kontoret sammanställer och kalibrerar data över skattningen av kompetensläget och
aggregerar resultatet för varje kontor eller område, på kort och lång sikt.

4. HR-kontoret tar fram aggregerad kompetensförsörjningsplan inklusive förslag på insatser till
KDLG.

5. Kompetensförsörjningsplanen samverkas på central samverkan varefter den beslutas och går
till Kommunstyrelsen för kännedom. Fortsättning sker sedan enligt nedan:

a. Förvaltningen genomför beslutad plan
b. Vid finansieringsbehov för särskild aktivitet, fattas specifikt beslut i

Kommunstyrelsen knutet till KS prioriterade medel

6. En gång vartannat (ojämnt) år uppdateras planen med nya anställningsdata och rapporteras till
kontorsledningsgrupperna. Eventuella justeringar av insatser görs och samverkas på central
samverkan inför beslutsfattande, vartefter beslut om ikraftträdande sker enligt punkt 5.

Årstid

Januari

Vårterminen

Sommaren

Augusti

November -
December

Ojämnt år

1. HR uppdaterar mall för skattning av
kompetensbehov med aktuell personaldata från

lönesystem

2. Respektive verksamhet/kontor genomför
skattning av kompetensbehov

3. HR kalibrerar och sammanställer data samt gör
aggregerad kompetensförsörjningsplan inklusive

förslag på insatser

4. Förslag på kompetensförsörjningsplan de
kommande två åren presenteras på KDLG samt

central samverkan inför beslutsfattande

5. Vid finansieringsbehov för särskild aktivitet, fattas
specifikt beslut i Kommunstyrelsen knutet till KS

prioriterade medel

Jämnt år

6. Beslutad kompetensförsörjningsplan för de
kommande två åren verkställs

7. Insatser och åtgärder planeras och realiseras de
kommande två åren utifrån målgrupp, nivå och

prioritet

8. Uppföljning av insatser, åtgärder och nyckeltal
sker på nämndnivå av HR
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P r a k t i s k t a r b e t e - Å t g ä r d s p l a ne r i n g f ö r 2 0 22 - 2023

1. Målgrupp/yrkesgrupp (exempel nedan)
a. Etiketter: Arbetsterapeuter, Fysioterapeuter, Tekniker, osv..
b. Samtliga Yrkesgrupper

2. Förslag på åtgärdsförslagens nivå
c. Nivå Knivsta
d. Nivå Kontor och Nämnd

3. Prioritet
e. 1, 2, 3, 4… osv.

4. Olika förslag på åtgärder
Riktade kompetensutvecklingsinsatser

Ange kompetensutvecklingsinsats om förslaget gäller kompetensutveckling
Bemanning är en del av kompetensförsörjningsprocessen

Ange bemanning om förslaget gäller bemanning
Lön är en del av kompetensförsörjningsprocessen

Ange lön om förslaget gäller justering av lönenivåer

Utifrån verksamhetens mål och behov, givet att
inga nya kompetensförsörjningsinsatser utförs.

Hur skattar du kompetensläget inom ditt
ansvarsområde på 1, 2-3 och 4-10 års sikt?

Över tal ighet
Det råder övertalighet inom yrkesgruppen

Hå ll ba r t
Yrkesgruppens kompetens motsvarar

verksamhetens behov

Det är möjligt att rekrytera persoanl med rätt
kompetens

Sår b ar t
Yrkesggruppens kompetens motsvarar nätt och

jämnt verksamehtens behov

Med en något justerad kravprodil är det möjligt
att rekrytera personal, men det är svårt att

rekrytera personal med rätt kravprofil

B r ist
Yrkesgruppens kompetens motsvarar inte

verksamhetens behov

Det är mycket svårt att rekrytera personal med
rätt kompetens
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 Arbetstidsförläggning är en del av kompetensförsörjningsprocessen 
 Ange arbetstidsförläggning om förslaget gäller arbetstider 

 
 
Sammanställning av aggregerade åtgärdsförslag  

Förslag avseende kompetensförsörjningsåtgärder sammanställs av HR och presenteras på respektive 
ledningsgrupp. För övergripande åtgärder ansvarar HR-chef för att lyfta frågan på 
kommunledningsnivå.   
 
En blandning av övergripande kommunperspektiv och verksamhetsperspektiv är att föredra för att 
kunna  
 

 Få snabbare finansiering av åtgärder och aktiviteter 
 Kompetensförsörjningen blir en verksamhetsfråga i högre utsträckning 
 Tydligare ansvarsfördelning, övergripande nivå och kontorsnivå.  
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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 

12 

  2020-11-04 20:36:13 UTCSignerat 1424476 17 / 24Oneflow ID Sida



 § 98 Yttrande från Knivsta kommun – Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning

 
 

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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Kommunstyrelsen 

Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar policy för jämlik hälsa och social hållbarhet. 
2. Policyn ska gälla från och med juli 2021. 
3. När policyn träder i kraft upphör följande styrdokument att gälla: 

- Folkhälsopolicy för Knivsta kommun med diarienummer KS-2003/609 
- Drogpolitiskt program för Knivsta kommun med diarienummer KS-2010/298 
- Policy för integration och social sammanhållning med diarienummer KS-

2013/1073 
- Policy för full delaktighet med diarienummer KS-2011/1093 
 

Sammanfattning av ärendet 
Policyn är framtagen för att stödja kommunens övergripande målområden och arbetet med 
den sociala hållbarhetsdimensionen i Agenda 2030. Policyn syftar till att vara ett vägledande 
kommunövergripande styrdokument med långsiktig tidshorisont och med samlade 
målområden, där den sociala dimensionen av hållbar utveckling tydliggörs och kopplas till 
kommunens mål. Policyn bidrar till att ge ett gemensamt ramverk i arbetet för jämlik hälsa 
och social hållbarhet och föreslås ersätta befintliga styrdokument inom området.  
 
Bakgrund 
Policyn är framtagen för att stödja kommunens övergripande målområden och arbetet med 
den sociala hållbarhetsdimensionen i Agenda 2030. Arbetet för social hållbarhet bygger på 
samverkan och utgår från kommunens vision. Policyn innefattar fyra målområden, 
Delaktighet, inflytande och egenmakt, Goda och trygga boende,- och närmiljöer, En bra start 
i livet och Goda levnadsvanor som tillsammans bidrar till att ge vägledning och ett 
gemensamt ramverk i arbetet för jämlik hälsa och social hållbarhet.  
 
I Knivsta kommun finns flera styrdokument inom social hållbarhetsområdet; Folkhälsopolicy, 
Drogpolitiskt program, Policy för integration och social sammanhållning samt Policy för full 
delaktighet. Dessa styrdokument har varit gällande i kommunen under flera år och har under 
en längre period varit i behov av aktualitetsprövningar och eventuella revideringar. I 
framtagandet av förslaget till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet har det varit en 
viktig del i processen att se över Knivsta kommuns befintliga styrdokument inom social 
hållbarhetsområdet. Samtliga av dessa har gemensamt i att syfta till att verka för en god och 
jämlik hälsa i befolkningen och förslaget är att policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 
ersätter dessa befintliga styrdokument. Genom en kommunövergripande policy för jämlik 
hälsa och social hållbarhet ges dessa verksamhetsområden en gemensam övergripande 
hemvist och ram. Därtill synliggörs kopplingen mellan olika områden inom social hållbarhet 
och visar att de hänger ihop och inte står var och ett för sig. Policyn syftar till att vara ett 
vägledande kommunövergripande styrdokument med långsiktig tidshorisont och med 
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samlade målområden, där den sociala dimensionen av hållbar utveckling tydliggörs och 
kopplas till kommunens mål.  
 
En viktig del i processen har också varit att få en samsyn kring vad social hållbarhet innebär 
för Knivsta kommun och vilka målområden som är viktiga för att nå kommunens vision.  
 
Kommunledningskontoret har berett frågan tillsammans med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, ekonomikontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och 
fritidskontoret. 
 
Under mars och april 2021 har policyförslaget skickats ut på remiss till Rådet för 
funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet. Även kommunstyrelsens arbetsutskott som har 
tagit del av förslaget har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Få synpunkter inkom 
och dessa var till största del av positiv karaktär. Några synpunkter föranledde mindre 
ändringar i förslaget.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 
Förslag till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 2021-02-22 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

 
 
 
 

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

Policyn syftar till att ge vägledning och ett förhållningssätt i arbetet för ett socialt hållbart 
samhälle och jämlik hälsa. En bra start i livet är ett särskilt målområde som beaktar vikten av 
barns tidiga utveckling för deras framtida hälsa. Målområdet beaktar också vikten av en 
helhetssyn kring barn och unga i kommunen. Policyn stakar ut ett förhållningssätt i alla 
verksamheter som möter barn och unga och visar hur olika verksamhetsområden i 
kommunen hänger ihop i arbetet för social hållbarhet. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Som underlag till målområden i policyn finns bland annat befolkningsundersökningen Liv och 
hälsa ung som ger kunskap om unga i länet och kommunen och är en arena för unga att få 
komma till tals i frågor som rör dem. Eleverna i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får där 
besvara frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och 
hur de ser på framtiden - för dem själva och för världen i stort. 
I policyn har barns bästa har beaktats genom att tydliggöra att en bra start i livet är viktig för 
en jämlik hälsa och social hållbarhet, både här och nu, men också för framtida generationer. 
Alla målområden har barns bästa i beaktande då ett livsloppsperspektiv genomsyrar policyn 
där allt ifrån vikten av att verka för barns tidiga utveckling, en god utbildning, delaktighet och 
inkludering i samhället samt trygghet och en god hälsa hos båda barn, vuxna och äldre 
bidrar till en bra start i livet.   
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

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

Se svaret på fråga 2. Viktiga områden för ungdomars framtid som lyfts fram i undersökningar 
är jobb och utbildning, fritidsaktiviteter, hälsa, hållbarhet och miljö. Undersökningen Liv och 
hälsa ung visar också vikten av att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv då resultat visar att 
ungdomar med sämre livsvillkor mår sämre. Det gäller framförallt livsvillkor som skoltrivsel, 
framtidstro, socioekonomi, kön, sexuell läggning, tillit och trygghet.  
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1. Syfte och bakgrund

Knivsta kommuns policy för jämlik hälsa och social hållbarhet är ett vägledande
förhållningssätt för Knivsta kommun och ska utgöra ramverk för ökad integrering av den
sociala hållbarhetsdimensionen i kommunens verksamheter.

Policyn är en del av arbetet med att förverkliga Vision 2025 Knivsta – där framtiden bor, befästa
Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället och nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin för Uppsala län och Agenda 2030.

” Social håll barhet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors
likvärdighet står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende för varandra
och är delaktiga i samhäll sutveckli ngen.” (Sveriges kommuner och regioner, SKR)

Ett socialt hållbart samhälle innebär ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga
grupper diskrimineras eller missgynnas. Att främja hälsa och minska skillnader i hälsa är
kostnadseffektivt och ett sätt att hushålla med samhällets resurser, såtillvida är det också nära
sammanvävt med ekonomisk hållbarhet.

Hälsan kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social, emotionell och existentiell
hälsa. Hälsa är inte detsamma som enbart frånvaro av sjukdom.

Hälsa är en produkt av ett livslångt samspel mellan flera faktorer som kön, ålder och genetiskt
arv, socialt sammanhang, levnadsvanor, sysselsättning, miljön och samhällsstrukturen där vi
bor och samhällsekonomin i stort, se figur 1. Samspelet börjar redan i fosterstadiet och fortsätter
genom hela livet och har betydelse även för kommande generationer. En hållbar utveckling
tillgodoser invånarnas behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter. För

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead 1991
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socialt hållbar utveckling krävs inte bara ett fokus på ”här och nu”, det krävs ett fokus på 
individers hela livshistoria och även på betydelsen för de kommande generationernas hälsa och 
livsvillkor. 

Med ojämlikhet i hälsa menas orättfärdiga skillnader som går att undvika  och där det inte finns 
biologiska eller psykologiska orsaker bakom. Snarare beror skillnaden på olika förutsättningar 
och livsvillkor under livet som i sin tur ger olika tillgång till resurser. Det kan handla om tillgång 
till ekonomiska, såväl som sociala eller kunskapsmässiga, resurser. Ojämlikhet i hälsa 
uppkommer genom systematiska ojämlikheter i resurser och handlingsutrymme mellan olika 
grupper i samhället. För att uppnå jämlikhet krävs att samhällets aktörer kompletterar och 
adderar resurser genom behovsanpassade insatser när de egna resurserna inte räcker till. 

En utgångspunkt för Knivsta kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet är det 
nationella övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. 
Samma inriktning gäller även internationellt där FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 är vägledande dokument. 
På nationell nivå är bland annat ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017/47)” 
och ”Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020” viktiga för arbetet. 

Båda rapporterna betonar att ett jämställt och jämlikt samhälle är en förutsättning för social 
hållbarhet. Båda lyfter fram det nödvändiga i tvärsektoriellt arbete och att sektorsövergripande 
ledning och styrning är en förutsättning. För Knivsta innebär det ett gemensamt arbete inom 
alla verksamhetsområden.    

På regional nivå är ”Regional utvecklingsstrategi” kommunernas och Region Uppsalas 
gemensamma strategi. I en hållbart växande och nyskapande region för alla, ska invånarna 
kunna leva ett gott liv. Knivsta deltar aktivt i skapandet av en region där alla medborgare ska 
kunna leva ett gott liv. 

2. Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 

Knivsta kommun är en kommun som växer, med både nya medborgare, infrastruktur, bostäder 
och kommunal service. För att skapa attraktionskraft för boende och befästa Knivsta som en 
föregångskommun för det hållbara samhället är en socialt gynnsam och stabil miljö viktiga 
förutsättningar. En god och jämlikt fördelad hälsa tyder på ett välfungerande och socialt hållbart 
samhälle.  

Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet beskriver ett önskvärt tillstånd för Knivsta 
kommun. Ett socialt hållbart Knivsta är ett öppet, inkluderande och jämlikt samhälle som visar 
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aktning för alla människors1 värdighet och rättigheter. I Knivsta har alla medborgare, nya som 
gamla, möjlighet att mötas och vara delaktiga i samhällsutvecklingen och i arbetslivet. I Knivsta 
har alla medborgare möjlighet att själva utöva kulturell verksamhet och ta del av ett kulturellt 
utbud. Kommunens verksamheter arbetar med tydlighet, engagemang och delaktighet samt ett 
kreativt förhållningssätt som bidrar till tillit, dialog och dynamisk samhällsutveckling.  

Policyn pekar ut fyra viktiga målområden som beskriver ett önskat tillstånd för när Knivsta 
kommun planerar, verkar och bidrar till samhälleliga förutsättningar för jämlik hälsa och social 
hållbarhet. Koppling till de globala målen för hållbar utveckling visas.   

2.1 Målområden 
I ett socialt hållbart Knivsta skapar kommunen förutsättningar för:  

2.1.1 Delaktighet, inflytande och egenmakt  
I Knivsta skapar tillgång till god utbildning, sociala nätverk och mötesplatser möjligheter till 
delaktighet, engagemang och handlingskraft. Målområdet innebär att i Knivsta kommun: 

 ser vi bildning som en grundläggande faktor för egenmakt 2 , självständighet och 
delaktighet i samhället. 

 verkar vi för att alla1 ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv genom 
möjligheter till bland annat sysselsättning, egen försörjning och inflytande.  

 verkar vi särskilt för att göra mötesplatser tillgängliga för individer och grupper som 
ofta i lägre utsträckning än andra har möjlighet till delaktighet och inflytande, där ett 
rikt kulturutbud har utrymme att blomstra.  

                 

 

2.1.2 Goda och trygga boende,- och närmiljöer  
I Knivsta främjar tillgång och tillgänglighet till hälsofrämjande bostads-, boende- och 
utemiljöer den sociala sammanhållningen och tryggheten i samhället. Målområdet innebär att i 
Knivsta kommun: 

 främjar vi inkludering och god tillgänglighet, så att alla ska kunna vistas i sin boende-
och närmiljö på lika villkor, medan diskriminering och annan kränkande behandling, 
samt hot och våld förebyggs och motverkas. 

                                                           

1 I enlighet med diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Lokalt tillägg: andra påverkbara orättfärdiga 
omständigheter som gäller den enskilde. 

2  Självbestämmande, kontroll och inflytande över sitt liv. Exempelvis makt över personliga, socioekonomiska och 
miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan. Se mer under rubrik 5. Ord och begrepp i policyn. 
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 använder vi samhällsplanering för att skapa fysiska miljöer som är välkomnande och 
som uppmuntrar till utevistelse och fysisk aktivitet.  

 främjar vi hållbara bostadsområden och tillgång till goda och ekonomiskt överkomliga 
bostäder. Boendesegregation samt exponering av hälsoskadliga miljöer motverkas.  
 

 

2.1.3 En bra start i livet 
I Knivsta ges alla möjlighet till en bra start i livet och en barndom präglad av hälsa, trygghet, 
kunskap och gemenskap. Målområdet innebär att i Knivsta kommun: 

 bidrar vi till barns tidiga utveckling av fysisk och emotionell hälsa, kreativitet och 
självbestämmande och på att främja barns kognitiva, språkliga och sociala förmågor.  

 prioriterar vi grupper med särskilda behov3 och vi planerar förebyggande och 
hälsofrämjande insatser utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

 uppmuntrar vi till gränsöverskridande samverkan mellan olika aktörer för att uppnå en 
helhetssyn kring barn och unga i kommunen. 

                

 

2.1.4 Goda levnadsvanor  
I Knivsta tar vi tillvara medborgares kraft och vilja till förändring och underlättar för 
medborgare att ta ansvar för sin hälsa. Målområdet innebär att i Knivsta kommun: 

 planerar vi utemiljöer så att de kan påverka människors hälsorelaterade levnadsvanor i 
positiv riktning. 

 ökar vi tillgänglighet till hälsofrämjande aktiviteter och motverkar ett hälsoskadligt 
levnadssätt, där målet är ett drogfritt samhälle  

 samverkar vi med den ideella sektorn i hälsofrämjande syfte.  
 

 

                                                           

3 I enlighet med diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Lokalt tillägg: andra påverkbara orättfärdiga 
omständigheter som gäller den enskilde. Det innebär barn, unga och föräldrar som är nyanlända, finns i ekonomiskt svaga 
hushåll, tillhör en nationell minoritet, hbtq-grupperna eller har funktionsnedsättningar.  
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3. Ansvar, spridning och uppföljning 

Kommunens samlade verksamheter bidrar till en hållbar utveckling. För att uppnå syftet med 
ramverket ska organisationens strategiska styrdokument utarbetas/revideras/omprövas i linje 
med denna policy. Dessa styrdokument ska bygga på en analys av tillgängligt nuläge, vilka 
frågor som är prioriterade för Knivsta kommun och vilka åtgärder som ger störst måluppfyllelse 
utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige äger policyn för jämlik hälsa och social hållbarhet. Policyn 
aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. 
 
Uppföljning 
Policyn följs upp med hjälp av offentlig statistik och folkhälsoundersökningarna Liv och hälsa 
och Liv och hälsa ung. 
 

4. Gällande lagstiftning och relaterade dokument 

Det finns flera olika lagar som påverkar de samhälleliga förutsättningarna för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. I regeringsformen 1kap. 2§ står det: ”den enskildes 
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 
verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa” . Detta återspeglas 
i flera lagar och styrdokument som har betydelse för hälsa och jämlika villkor och för 
folkhälsoarbetet:  
 

 Alkohollagen (2010:1622)  

 Arbetsmiljölagen (1977:1160)  

 Diskrimineringslagen (2008:567)  

 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, HSL)  

 Kommunallagen (2017:725)  

 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387, LSS)  

 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
 Livsmedelslagen (2006:804)  

 Miljöbalken (1998:808)  

 Plan- och bygglagen (2010:900)  

 Skollagen (2010:800)  

 Socialtjänstlagen (2001:453, SoL)  
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 Bruntlandskommissionens rapport Our common future 

 Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020 

 Kommissionen för jämlik hälsa, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 
2017/47) 

 De nationella friluftslivsmålen 
 De nationella miljökvalitetsmålen 

 EU:s folkhälsoprogram 2014-2020  

 FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

 FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030  

 FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

 FN:s konvention om barnets rättigheter 

 FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

 FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 
 Regeringens proposition 2017/18:249 god och jämlik hälsa – en utvecklad 

folkhälsopolitik  
 

5. Ord och begrepp i policyn 

DELAKTIGHET innebär en individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process 
som han eller hon upplever som angelägen och meningsfull för sig själv och andra. Begreppet 
delaktighet används i betydelsen "att vara en del av", vilket omfattar mer än till exempel 
enbart inflytande. Delaktighet har även innebörden av att höra till, både i betydelsen av en 
egenupplevd känsla och att faktiskt ges förutsättningar till att finnas med i samma aktiviteter 
som andra i gruppen. 

DISKRIMINERING innebär att en människa obefogat har behandlats sämre än en annan 
människa på grund av en personlig egenskap. Ett allmänt förbud mot diskriminering 
definieras i grundlagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, 
ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av 
någon annan orsak som gäller hens person. Ytterligare stadganden om diskriminering finns i 
diskrimineringslagen och i jämställdhetslagen. Diskriminering enligt lagen är förutom direkt 
och indirekt diskriminering även trakasserier, att vägra göra rimliga anpassningar samt att 
instruera eller befalla att diskriminera. 

EGENMAKT motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ ska 
känna att denne har makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som 
påverkar hälsan. Till exempel över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc. 

FOLKHÄLSA är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå 
som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så 
bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. 
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FRÄMJA betyder gagna, underlätta, understödja, gynna och vara bra för. Ett hälsofrämjande 
arbete är inriktat på att bibehålla och/eller utveckla folkhälsan och handlar ofta om att stärka 
friskfaktorer. 

FÖREBYGGA innebär att förhindra att något inte önskvärt uppstår. Förebyggande 
folkhälsoarbete är inriktat på att förhindra hälsorisker och/eller ohälsa.  

HÅLLBAR UTVECKLING innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter. Det handlar om tre dimensioner; social, 
ekonomisk och ekologisk utveckling som är ömsesidigt beroende av varandra. Hållbar 
utveckling kan beskrivas genom Agenda 2030 där alla tre dimensionerna tillmäts lika stort 
värde. 

HÄLSA är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast 
frånvaron av sjukdom eller svaghet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter 
som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska 
eller sociala förhållanden. 

ICKEBINÄR innebär en person som identifierar sig som en blandning av eller som befinner 
sig mellan eller bortom kvinna-man-uppdelningen av kön kan benämna sig exempelvis 
ickebinär, intergender eller genderqueer. Ickebinära ingår i samlingsbegreppet transpersoner. 
En del personer som är ickebinära behöver könsbekräftande behandling, andra inte. 

IDEELLA SEKTORN innebär organisationer utanför offentlig verksamhet och näringsliv 
som har medlems- och samhällsnytta som drivkraft. Den verksamhet som bedrivs av och inom 
dessa organisationer kan beskrivas som ideell eller idéburen verksamhet. 

INKLUDERING innebär en pågående demokratisk process som visar på alla människors 
rättigheter, likvärdighet och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och 
olikheter. Det är en process som bygger på ett tanke- och handlingssätt där allas unika 
förutsättningar accepteras inom de mänskliga rättigheternas ram. 

JÄMLIKHET innebär att alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etniskt eller 
nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt, 
funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller en annan personrelaterad orsak. 
Det innebär att ingen skall nekas möjligheten att uppnå högsta möjliga livskvalitet inklusive 
tillgång och tillgänglighet till god service, vård och omsorg endast på grund av att de tillhör 
särskilda grupper i samhället. Detta är alltså inte samma sak som total frånvaro av skillnader 
utan istället frånvaro av skillnader som kunnat undvikas och är orättvisa.  

JÄMSTÄLLDHET, jämlikhet mellan könen, betyder lika rättigheter och möjligheter för alla 
kön samt att makt och resurser fördelas jämlikt. Ofta görs skillnad mellan formell jämställdhet 
och reell (verklig) jämställdhet. Formell jämställdhet omfattar ickediskriminering, lika 
rättigheter och lika bemötande. Reell jämställdhet handlar om jämställt utfall i konkreta 
situationer. Även andra faktorer som orsakar ojämlikhet i samhället inverkar på jämställdhet. 

SOCIAL HÅLLBARHET handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där 
mänskliga rättigheter uppfylls och i balans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det 
innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 
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orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors likvärdighet står i 
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga 
i samhällsutvecklingen.  

TILLGÄNGLIGHET är en definition av hur väl anpassad den byggda miljön är för att alla 
personer oavsett funktion ska kunna nyttja den, det ska inte finnas några funktionshinder. 
Innefattar även tillgång till information och bemötande. Det gäller alltifrån höga trösklar och 
smala dörrar som utestänger rullstolsburna, till broschyrer och webbplatser som utestänger de 
som inte har perfekt syn. Olika former av tillgänglighet är fysisk tillgänglighet, informativ 
tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, psykosocial tillgänglighet 

TRYGGHET kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för olika aspekter på välbefinnande. 
Vid otrygghet går mycket tid och kraft åt att ta hand om de känslor som följer: oro, rädsla, 
ångest och kanske till och med skräck. Trygghet inkluderar både tillit och säkerhet. Det 
innebär både en känsla av trygghet och tillit till medmänniskor, men också säkerhet från 
verklig fara. Trygghet kan därmed vara både objektiv och subjektiv. Vad som gör att vi 
känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer. Att känna sig trygg behöver inte betyda 
detsamma som att vara utom fara och vice versa.  
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Handläggare 
Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-10 

Diarienummer 
KS-2021/315 

   
 

Kommunstyrelsen 

Uppsägning av hyreskontrakt för Gredelby förskola inför avveckling 
av fastigheten 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen säger upp hyreskontraktet för Gredelby förskola från och med              

1 september 2022  
2. Kommunstyrelsen uppmanar Kommunfastigheter och förvaltningen att återkomma med 

en utredning över möjligheten till en rivning och en återuppbyggd förskola inom samma 
fastighet med ett utökat antal förskoleplatser. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att återkomma med en uppdaterad 
prognos våren 2022 över när de borttagna förskoleplatserna behöver var ersatta. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppmanat utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa 
Gredelby förskola. Bakgrunden är en skrivelse från Kommunfastigheter. Enligt skrivelsen 
anser Kommunfastigheter att det inte längre är ekonomiskt hållbart att underhålla förskolan. 
Utbildningsnämnden har svarat kommunstyrelsen att de anser att det är möjligt att tomställa 
förskolan till hösten 2022 samt att nämndens prognos visar att de borttagna 
förskoleplatserna behöver vara ersatta till januari 2026.  Årtalet 2026 är en inriktning utifrån 
att planeringen ska ske med en viss marginal. När platserna egentligen behöver vara ersatta 
kommer att noga följas i kommande prognoser innan beslut fattas om när platserna ska 
ersättas. 
 
 
Bakgrund 
En skrivelse har inkommit från Kommunfastigheter till förvaltningen angående 
underhållsbehovet för Gredelby förskola. Förskolan har enligt Kommunfastigheter ett mycket 
stort underhållsbehov de närmaste åren och sammantaget anser Kommunfastigheter att det 
inte är ekonomiskt hållbart att underhålla förskolan utan den bästa lösningen är att riva den 
nuvarande byggnaden och starta en utredning för nyproduktion. 
Skrivelsen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-25  
§ 13 , KS-2020/967 med nedanstående beslut. 
 
1.Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa 
förskolan till hösten 2022. 
2. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att återkomma med en prognos över 
när de borttagna förskoleplatserna behöver vara ersatta.  
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet på nämndens  sammanträde 2021-04-27 § 32  
UN-2021/84 med nedanstående beslut 
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1. Utbildningsnämnden anser att det är möjligt att tomställa Gredelby förskola till hösten 
2022. 
2. Utbildningsnämndens prognos visar att de borttagna förskoleplatserna behöver vara 
ersatta till januari 2026. 
 
Förvaltningen delar Kommunfastigheters bedömning att det inte är ekonomiskt hållbart att 
underhålla förskolan. Förutom det stora underhållsbehovet vill förvaltningen även 
uppmärksamma kommunstyrelsen på att det är viktigt med ändamålsenliga lokaler för att 
förskolan ska klara de nationella målen. Det innebär att det inte är ett alternativ att endast 
underhålla förskolan utan i samband med så stora underhållsinsatser måste lokalerna 
verksamhetsanpassas till ändamålsenliga lokaler utifrån dagens pedagogik. En tidigare 
utredning har prövat möjligheten att ansluta en tillbyggnad med en avdelning. I samband 
med utredningen visade det sig att förskolan har en grundkonstruktion som gör att det inte är 
lämpligt att ansluta en tillbyggnad. 
 
Kommunfastigheter och förvaltningen anser att den bästa lösningen är att riva nuvarande 
byggnad samt starta en utredning för nyproduktion. Förskolan har ett mycket centralt läge i 
nära anslutning till Sågenområdet och en rivning av den befintliga förskolan och en 
återuppbyggnad av en ny förskola skulle kunna innebära möjligheter till ett bättre nyttjande 
av tomten med fler förskoleplatser. 
 
Förskolan har idag en kapacitet för 80 barn och för närvarande är närmare 80 barn inskrivna 
på förskolan. En tomställan av förskolan från hösten 2022 innebär en fortsatt drift av 
förskolan fram till dess. Enligt Kommunfastigheter är ventilationen i dagsläget god och den 
obligatoriska ventilationskontrollen är godkänd. Aggregatet går för fullt vilket gör att motorn 
går hårt och att den då slits snabbt. Kommunfastigheters bedömning är ändå att de kan få 
detta att fungera fram till HT 2022.   
 
I ärendet ”Lokalförsörjningsplan utbildningsnämnden förskola 2021—2030, UN -2021/83” 
redovisas en överkapacitet på förskoleplatser i kommunen fram till 2028. Om Gredelby 
förskola tas bort uppstår en brist på förskoleplatser från våren 2027.  
 
Prognosen grundar sig på befolkningsprognosen november 2020. Befolkningsprognoserna 
innehåller alltid en osäkerhet och revideras två gånger per år utifrån förändrade 
förutsättningar. Att bostäderna verkligen startar utifrån de prognoser som tagits fram samt 
det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en osäkerhetsfaktor vid planering av 
lokaler för förskola. Osäkerheten ökar ju längre bort i tid bostadsbyggnationen planeras 
eftersom olika omvärldsfaktorer som idag inte är kända kan komma att påverka prognoserna 
framöver. 
 
Utifrån eventuella osäkerheter i prognosen samt att tillgången på förskoleplatser, för 
närvarande 1610 st, innefattar såväl kommunala förskolor, pedagogisk omsorg samt enskilda 
förskolor bör planeringen ske med en viss marginal. Förvaltningen föreslår därför att 
inriktningen ska vara att platserna behöver ersättas från januari 2026. Denna inriktning kan 
komma att förändras utifrån nya prognoser, nya inriktningsbeslut gällande barngruppernas 
storlek eller förändringar i antalet platser hos de externa utförarna. I utbildningsnämndens 
fortsatta lokalförsörjningsplanering så att det är viktigt att noga följa prognosen över behovet 
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samt att uppmana kommunstyrelsen att redan nu påbörja planeringen för att ersätta 
platserna. 
 

Om kommunstyrelsen beslutar om en tomställning av Gredelby förskola från hösten 2022 så 
innebär det att de barn som är inskriva på förskolan kommer att erbjudas plats på 
Norrgårdens förskola från och med augusti 2022. Dit kommer även en stor del av Gredelby 
förskolas personal att flytta. Denna information har redan gått ut till vårdnadshavarna på 
Gredelby förskola.  
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den ekonomiska konsekvensanalysen av att eventuellt riva förskolan samt att bygga upp en 
ny större förskola på samma tomt kommer att beskrivas i ärendets fortsatta hantering i 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 
Skrivelse från Kommunfastigheter 2020-12-07, UN-2020/404 
Lokalförsörjningsplan utbildningsnämnden förskola 2021-2030, UN -2021/83 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
Kommunfastigheter 
 
 
 

 
 
 
Daniel Lindqvist 

 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
4.  
Ja x  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
5.  
6. Ärendet har initierats utifrån det stora underhållsbehovet och att barnen tillsammans med 

pedagogerna på Gredelby förskola ska få en bra arbetsmiljö och pedagogisk miljö. Om 
det inte är möjligt att uppnå i den nuvarande byggnaden kan det vara befogat att riva 
byggnaden och bygga en ny förskola som uppfyller dagens krav på en bra arbetsmiljö 
och pedagogisk miljö. 
 

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
7.  
Ja  Nej x   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

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

Eva Mårtensson 

Lokalförsörjningschef 

 

Angående fastigheten Gredelby 9:1 där verksamheten Gredelby Förskola bedrivs 

 

Byggnaden är färdigställd och tagen i drift 1974 vilket innebär att den närmar sig 50 år. Detta medför 

att Kommunfastigheter har ett stort underhålls behov framför sig de kommande 4 åren för att 

säkerställa byggnadens fortsatta brukande. Dessa underhåll är takbyte, fasadbyte, vvs, stomme och 

grund samt byte att ventilation. Ventilationen har gått på sin maxkapacitet under flera år vilket är 

oroväckande. 

Sammanlagt ligger dessa åtgärder på en uppskattad budget på 14 640 000:-. Till detta ska man lägga 

vanligt underhåll invändigt såsom ytskiktsrenovering och säkerställande av utemiljön. 

Vi kan också se att förskolan saknar en del viktiga funktioner som övriga förskolor i kommunen har 

som skulle betyda att fastigheten även behöver verksamhets anpassas. 

Bla har inte pedagogerna tillräckliga och lagenliga arbetsplatser för dokumentation,  mötesrum för 

personal- och föräldrasamtal, funktionell personalavdelning och det finns ingen gemensam matsal 

för barnen bla. En sådan anpassning kostar många miljoner samtidigt är det sannolikt att en 

avdelning behöver tas i anspråk för detta vilket skulle minska antal platser på förskolan. 

2017 genomfördes ett arbete att se över möjligheten att bygga ut och förädla fastigheten anpassat 

till ett modernare pedagogiskt arbetssätt. Tyvärr visades det att grundplattan i befintlig del inte 

klarar en påbyggnad och en tillbyggnad skulle innebära knäckrisk mellan gamla och nya delen. 

Tittar man på en översikts bild av fastigheten kan man se att byggnadens placering på tomten och 

den stora personal parkeringen gör att man inte utnyttjar tomten för en förskola på bästa sätt. En 

annan placering av en byggnad skulle möjliggöra att fler barn kan få en förskoleplats centralt i Knivsta 

samtidigt som gården skulle bli större nyttjad för lek. Det går enligt detaljplanen bygga upp till 6 m på 

fastigheten som är 5312m2, vilket skulle kunna innebära möjlighet till en byggnad två plan. 

Enligt en tidigare redovisning från lokalförsörjningen råder det under de närmaste åren en viss 

överkapacitet på förskoleplatser i Knivsta kommun vilket vi tror skulle göra det möjligt att stänga 

 Gredelby Förskola. 

Sammantaget anser Kommunfastigheter att den bästa lösningen vore att riva nuvarande byggnad 

och snarast starta en utredning för nyproduktion. 

 

Vänligen 

Agnetha Holkedahl  på uppdrag av Kommunfastigheters Byggstrategigrupp. 
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Följande antaganden ligger till grund för lokalförsörjningsplanen

• Befolkningsprognosen från nov 2020
• En historisk andel barn som går i förskola i Knivsta

Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras två gånger per år 
utifrån förändrade förutsättningar. Prognosen för tillskottet av bostäder är baserad på idag 
kända utbyggnadsplaner och naturligtvis finns risk för en försening i projekten som kan 
ändra förutsättningarna i tillväxttakten. Att bostäderna verkligen startar utifrån de 
prognoser som tagits fram samt det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en 
osäkerhetsfaktor vid planering av lokaler för förskola och skola. Osäkerheten ökar ju längre 
bort i tid bostadsbyggnationen planeras eftersom olika omvärldsfaktorer som idag inte är 
kända kan komma att påverka prognoserna framöver.
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Befolkningsprognos från nov 2020 med 
tillväxttakt

5

Under 2020 passerade folkmängden i Knivsta kommun 19 000 invånare. Befolkningen 
beräknas uppgå till ca 21 900 invånare 2025 med en genomsnittlig tillväxttakt på 2,5 
procent per år. Befolkningsökningen består främst av inflyttning men också ett positivt 
födelseöverskott.
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Antaganden: Befolkningsprognos 1-5 år

6

Antalet barn i behov av förskola under perioden 2020‐2030 förväntas öka med ca 
400 st till knappt ca 1 830 barn i slutet av perioden (vt 2030). Inskrivningsgraden 
är 93 procent av det totala antalet 1‐5‐åringar.
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Antaganden: tillkommande förskolor

7

År Enhet Antal 
avd.

VT/HT

2022 Centrala Ängby +4 HT

Det finns idag inga pågående förskoleprojekt i kommunal regi. Under 2020 skedde ett 
tillskott på ca 200 förskoleplatser i fristående regi samtidigt som Citronens förskola 
avvecklades. Ytterligare en förskola i fristående regi är planerad i Centrala Ängby med 
ca 70 platser. När i tiden den förskolan kommer att öppna styr inte kommunen över. I 
lokalförsörjningsplanen ligger ett antagande om att den står klar sommaren 2022, enligt 
uppgift från fastighetsägaren mars 2021.
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Kommunala förskolor i Knivsta
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Fristående förskolor i Knivsta
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Förskolor i centrala Knivsta
Kommunala förskolor
• Diamantens förskola Ängbyvägen 8
• Gredelby förskola Häradsvägen 13
• Norrgårdens förskola Kölängsvägen 40
• Skutans förskola Forsbyvägen 13
• Tallbackens förskola Valloxvägen 21
• Västra Ängby förskola Russinvägen 17

Fristående förskolor
• Ekorrens förskola Körsbärsvägen 18
• Hasselbackens förskola Högåsvägen 7
• Margarethaskolans förskola Margaretavägen
• Pysslingens förskola Boängensvägen 175a/ 175b
• Solstigen Kolonivägen 5
• Särsta förskola Forsbyvägen 6
• I ur och skur Villa Villekulla förskola 

Plommonvägen 175

Klicka på kartan för att komma till GIS‐kartan (fungerar 
ej i PDF‐format)
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Förskolor i Alsike

Kommunala förskolor
• Lilla Brännkärr Lustigkullagatan 30
• Lustigkulla förskola Brunnbyvägen 114
• Trollskogens förskola Gränsgatan 25
• Verktygslådans förskola Morkullevägen 2

Fristående förskolor
• Ballongens förskola Hyvelgatan 30
• Hjärtstenens förskola Vrå Skogsväg 35
• I Ur och skur Hyvelgatan 30
• Lilla Alsike Brunnbyvägen
• Piratskeppets förskola Torpkällevägen 51
• S:t Maria Förskola Brunnbyvägen 54

Klicka på kartan för att komma till GIS‐kartan( fungerar 
ej I PDF format)
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Antal barn i förhållande till platser

18
Data inhämtad från Excel‐filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs
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Antal barn i förhållande till platser/avd
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Data inhämtad från Excel‐filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs

Antal barn
Tillgängliga 
platser

Differens antal 
barn

Differens antal 
avd.

December 2020 1296 1632 336 18
juni 2021 1432 1610 178 9
december 2021 1307 1610 303 16
juni 2022 1435 1610 175 9
december 2022 1302 1680 378 20
juni 2023 1448 1680 232 12
december 2023 1301 1680 379 20
juni 2024 1445 1680 235 12
december 2024 1327 1680 353 18
juni 2025 1498 1680 182 9
december 2025 1401 1680 279 14
juni 2026 1570 1680 110 6
december 2026 1464 1680 216 11
juni 2027 1638 1680 48 2
december 2027 1525 1680 155 8
juni 2028 1706 1680 ‐26 ‐2
december 2028 1586 1680 94 5
juni 2029 1765 1680 ‐85 ‐4
december 2029 1638 1680 42 2
juni 2030 1830 1680 ‐150 ‐8
december 2030 1696 1680 ‐16 ‐1



 § 100 Uppsägning av hyreskontrakt för Gredelby förskola inför avveckling av fastigheten - KS-2021/315-1 Uppsägning av hyreskontrakt för Gredelby förskola inför avveckling av fastigheten : Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun Förskola 2021-2030

Antal tillgängliga platser
kommunalt/fristående
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Ungefär 55 procent av förskoleplatserna bedrivs i kommunal regi och 
resterande 45 procent bedrivs i fristående regi 2020. Det har skett en 
förskjutning mot en högre andel platser i fristående regi. 
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Nuläge, nyckeltal
Lokalkostnad 2021 Kapacitet

Lokalkostnad
per barn

Gredelby
Förskola 1 299 000 80 16 238
Skutans 
förskola  1 978 000  80 24 725

Diamantens 
förskola 2 535 000  80 31 688 

Verktygslådans 
förskola 1 989 000 80 24 862

Tallbackens 
förskola 1 396 000 80 17 450

Västra Ängby 
förskola 1 004 292 60 16 738

Trollskogens 
förskola 903 000 50 18 060

Lustigkulla 
förskola 4 247 000  160 26 544 

Norrgårdens 
förskola 4 317 000  160 26 981 

Lokalkostnad/barn för 
övriga kommunala 
förskolor är inkluderade 
i nyckeltalen för resp. 
skola.

Lokalpengen för 
förskolan 2021 är            
23 891 kr/barn.
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Byggnadsstandard

Förvaltningen framförde i lokalförsörjningsplan förskola UN 2020‐2029 att 
Gredelby förskola är i behov av renovering.
En skrivelse har nyligen inkommit från Kommunfastigheter till förvaltningen 
angående underhållsbehovet för Gredelby förskola. Förskolan har enligt 
Kommunfastigheter ett mycket stort underhållsbehov de närmaste åren och 
sammantaget anser Kommunfastigheter att det inte är ekonomiskt hållbart att 
underhålla förskolan utan den bästa lösningen är att riva den nuvarande 
byggnaden och starta en utredning för nyproduktion.
Mot bakgrund av skrivelsen fattade kommunstyrelsen den 25 januari 2021 ett 
beslut om att uppmana utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa
förskolan till hösten 2022 samt att återkomma med en prognos över när de 
borttagna förskoleplatserna behöver vara ersatta.
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Lokalförsörjningsplan, förskolor
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Vid ingången av 2021 finns det en total kapacitet i kommunen om 1600 platser, 
varav 55 % i kommunal regi och 45 procent i fristående regi. Fram till 2028  finns det 
ett överskott av förskoleplatser att hantera. Det totala överskottet i kommunen på 
vårarna, både i kommunal och fristående regi inräknat, varierar från 2 avdelningar 
till som mest 20 avdelningar hösten 2022 och 2023. Överskottet av lokaler vänder 
våren 2028 till att det framöver blir en brist på förskolelokaler utifrån prognosen. I 
dessa siffror ingår att planeringen ska ske med två avdelningar i överskott. 

Överskottet av förskolelokaler är i Knivsta kommun, likväl som i övriga kommuner, 
störst på höstarna. Anledningen till det är att många platser frigörs i augusti då 6‐
åringarna börjar förskoleklass. Det som blir dimensionerande i planeringen är hur 
behovet ser ut på vårarna i förhållande till kapaciteten. Det största överskottet på 
vårarna uppgår till 12 avdelningar våren 2023 och 2024.

Planeringsperioden för en ny förskola är ca 5 år och det senaste beslutet om fler 
förskoleplatser togs 2014 när Norrgårdens förskola beställdes. I förhållande till 
prognosen 2015 är det ca 300 barn mindre 2021  än vad som prognostiserades. En 
förklaring till skillnaden i utfallet i förhållande till prognosen är en minskad 
utbyggnadstakt samt en byggnation av mindre lägenheter.
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Lokalförsörjningsplan, förskolor
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Utifrån prognosen 2015 och de beslut som fattades om minskning av barngrupperna 
med 2 barn per avdelning till 18 barn per avdelning skulle utfallet idag istället varit 
en brist 2021 på 12 förskoleavdelningar istället för som nuläget är 9 avdelningar i 
överskott.  I lokalplaneringen beräknas  barngrupperna till 19,25 barn per avdelning, 
vilket motsvarar 5 avdelningar. Om utvecklingen hade fortsatt enligt prognosen 2015 
så hade naturligtvis åtgärder vidtagits för att brist på förskoleplatser inte hade 
uppstått.

I ett särskilt ärende till nämnden den 27 april  föreslås att Gredelby förskola med 4 
avdelningar avvecklas från hösten 2022. 

Det finns idag inga pågående förskoleprojekt i kommunal regi. Tillkommande 
förskoleplatser kommer att behövs från 2026 om Gredelby förskola avvecklas från 
hösten 2022.  Planeringen bör snarast påbörjas för en återuppbyggd förskola som 
bör vara klar 2026 och där möjligheten bör prövas att utöka förskolan med fler 
platser. Om Gredelby förskola återuppbyggs med ytterligare två avdelningar, total 
kapacitet ca 120 barn behöver inga nya platser skapas under planeringsperioden.
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Kommunstyrelsen 

Beslut om igångsättning Fas 2, startbeslut ny idrottshall           
Alsike Nord 
 
Förslag till beslut 
1. att uppmana Kommunfastigheter att teckna kontrakt med upphandlad entreprenör för 

igångsättning av Fas 2, genomförandet av idrottshall intill Adolfsbergsskolan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfastigheter har efter kommunstyrelsens beställning av Fas 1 handlat upp en 
entreprenör och tillsammans med verksamheten har nu ett förslag till ny idrottshall tagits 
fram och bygglovshandlingar lämnats in. Om kommunstyrelsen fattar beslut om Fas 2, 
genomförandet av hallen så planeras den att vara klar i september 2022.  
 
Bakgrund 
Ärendet om en ny idrottshall i Alsike finns beskrivet i kommunstyrelsens ärende Ny idrottshall 
Alsike, KS-2019/809 
 
Förvaltningen och Kommunfastigheter har delat in projektet i tre avgränsade faser, där 
genomförandet av nästa fas startar efter beslut i kommunstyrelsen och Kommunfastigheters 
styrelse. 
 
Fas 0  Behovsfasen.   Förvaltningen arbetar tillsammans med Kommunfastigheter fram ett 
lokalprogram för objektet, alternativa platser utreds och redovisas, önskad tid för leverans tas 
fram samt en kostnadsuppskattning utifrån nyckeltal.  
 
Fas 1 Produktbestämning  Kommunfastigheter handlar upp resurser för projektet. 
Tillsammans med förvaltningen analyseras behovet och förslag till lösningar övervägs. Vad 
som ska levereras fastställs, tidplan för genomförandet tas fram samt en budget som ligger 
till grund för ett indikativt hyreskontrakt 
 
Fas 2 Genomförande av projektet  Kommunfastigheter genomför projektet utifrån de 
förutsättningar som redovisats och beslutats i Fas 1. Ändringar kan bli aktuella för att 
projektet ska kunna genomföras inom beslutad budget 
 
Fas 0 är klar och i handlingen till kommunstyrelsen KS-2019/809 redovisades Fas 0 i form  
av lokalprogram, tomtutredning med två alternativa platser för idrottshallen, förslag till tidplan 
samt kostnadsuppskattning utifrån nyckeltal. 
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Läget av idrottshallen eller sporthallen är i direkt anslutning till Adolfsbergs skolan och är i 
första hand en komplementbyggnad till skolan utifrån behovet av en fullstor sporthall för att 
skolan ska klara läroplanens mål i idrott och hälsa. Kvällstid kommer sporthallen att nyttjas 
av föreningslivet. En ny detaljplan, Alsike Nord etapp 2 har tagits fram för sporthallen, som 
vann laga kraft 26 november 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 om igångsättning Fas 1, KS-2020/379 §
   
Efter kommunstyrelsens beslut om igångsättning Fas 1 har Kommunfastigheter handlat upp 
en entreprenör, Arcona. Entreprenadformen är totalentreprenad i samverkan. Sporthallen är 
upphandlad som en koncepthall där anpassningar har gjorts för att anpassa hallen till den 
starkt sluttande tomten.  
Tillsammans med entreprenören Arcona och verksamheten och med utgångspunkt från 
detaljplanen, kommunstyrelsens lokalprogram, samt entreprenörens koncepthall har ett 
förslag till utformning av sporthallen ritats fram. Bygglov lämnades in 26 mars 2021. 
Sporthallen föreslås få en utformning med en träfasad i 2 gröna nyanser tillsammans med  
ett övre förband av kisel-behandlad trä som återfinns vid entrépartiet.  
Entrén är placerad i ett hörn vänd mot både Adolfsbergsskolan och gatan utanför för enkel 
in- och ut- passage. Genom entrén på plan 2 nås en öppen foajé med stora fönsterpartier 
mot skolan och parkeringen. På entréplan finns plats för bl.a. servering, pentry, aktivitetsrum 
för skolundervisning samt  lärarrum. Från serveringen kommer ett glasat-räcke med 
”barhäng” mot idrottsytan finnas för en mindre publik. 
 
På nedre plan finns idrottshallen som är en fullstor hall, delbar i två mindre salar för 
skolundervisning. Utrustning enligt lokalprogrammet och verksamhetens önskemål samt ett 
sportgolv i form av ett multigolv. Sammanlagt sju omklädningsrum inklusive duschbås är 
placerade här, vilket är en utökning av ett omklädningsrum efter verksamhetens önskemål.  
Ett större förråd för skolans utrustning är centralt placerat. Även två förråd till föreningslivet 
finns här. 
Parkering för sporthallen är framförallt tänkt att lösas via skolans parkering efter skoldagens 
slut. 
Om kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av Fas 2 så kommer Kommunfastigheter 
teckna kontrakt med Arcona för genomförandet av entreprenaden. Byggstart planeras till juni 
2021 under förutsättning att sporthallen har fått godkänt bygglov. Färdigställande av hallen 
planeras till september 2022. 
 
Ett förslag till namnsättning av hallen har varit ute på samråd och ärendet behandlas av SUN 
i juni med förslag att hallen ska heta Adolfsbergshallen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om Fas 1 med en ram på 3 Mkr för 
Kommunfastigheters kostnader för att ta fram handlingar till hallen. Fas 1 är nu avslutad och 
om Kommunstyrelsen fattar beslut om genomförandet av hallen kommer denna kostnad att 
ingå i den totala investeringskostnaden för hallen. 
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Kommunfastigheters beräkning efter Fas 1 är en investeringskostnad för hallen på 54 mkr. 
Bedömningen innan Fas 1 var en investeringskostnad på 53.5 mkr. 
 
Till investeringen på 54 mkr tillkommer en kostnad för köp av tomten från Alsikebolaget på 
3,5 mkr. Total kostnad 57,5 mkr. 
 
Kommunfastigheter har lämnat en indikativ hyra på ca 4 400 000 kr per år beräknad utifrån 
en total kostnad på 58 mkr. Till driftskostnaden för hallen tillkommer även en årlig kostnad  
för Kultur och Fritids kostnader på 600 000 kr för personal, städning samt räntor och 
avskrivningar på utrustning till hallen, 
 
Det innebär en total driftkostnad på ca 5 mkr per år för sporthallen, 
 
Under förutsättning att hallen blir klar enligt planeringen till september 2022 så blir kostnaden 
i budget 2022 ca 1,67 mkr. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 
Inlämnade bygglovshandlingar fasad, plan 1 och plan 2 
Handläggningsordning investeringsprojekt 
Indikativ hyresberäkning från Kommunfastigheter 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfastigheter     
Alsikebolaget 
Utbildningsnämnden 
 
 

Daniel Lindqvist 
 
Kommundirektör 
 
 
 

Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

KOMMUNFASTIGHETER I KNIVSTA 2021-05-11 

SIMON GRANIT 
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Bilaga 2 – Indikativ hyra 

1. Förutsättningar 
 
Kalkyldatum: 2021-04-28 
Slutkostnadsprognos: 58 000 000 kr 
Yta: 1800 kvm 
Tillträdesdatum: 2022-09-01 
Driftskostnad/kvm: 563 kr/kvm. 
Avdrag passivhus:   - 0 
Driftkostnad/kvm: 563 kr/kvm. 
 

2. Indikativa uppgifter för ränteberäkning 
 
Indikativ borgensavgift: 0,30 % 
Indikativ referensränta tillträdesdatum: 1,00 % 
Indikativ marginal Kommuninvest: 0,36 % 
Risktillägg: 1,00 % (högre risktillägg än normalt pga stor rörlighet i räntor, goda förutsättningar finns till 
lägre hyra vid tillträde). 
Kalkylränta för indikativ hyra:  2,66 % 
 
Långa marknadsräntor har gått upp under sen höst och början av året, samtidigt har marginalerna gått 
ner något. 

3. Indikativ hyra 
 
Indikativ hyra på tillträdesdagen beräknas till 4 397 466/år, motsvarande 2443 kr/kvm och år. 
Produktionskostnaden motsvarar 32 222 kr/kvm.  
 
En ränteavvikelse positiv eller negativ på 1,00 % påverkar hyran med 12 %. En 
produktionskostnadsökning på 10 % påverkar hyran med 8 %. 

4. Avvikelserapportering 
 
Vid en avvikelse på mer än 10 % av investeringen eller på den indikerade hyran ska en återrapportering 
ske från Kommunfastigheter till Lokalförsörjningschef.  Avvikelserapportering ska innehålla avvikelsens 
storlek, skäl till avvikelsen samt om det finns möjligheter att på olika sätt minska avvikelsen. 
Avvikelserapportering ska även göras om förändring av tidsplan sker så att tillträdesdatum förändras. 

5. Hyrestid 
Kontraktstiden är normalt 10 år. Vid nyproduktion av helt nytt hyresobjekt eller omfattande 
ombyggnation ska en första tidsbegränsad upplåtelse ske under 10 år. Självkostnadskalkylen bygger på 
att Kommunen har ett åtagande för nyproduktion i 30 år, det vill säga tre på varandra följande 
hyresavtal om 10 år vardera. 
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Bilaga 2 – Indikativ hyra 

6. Självkostnadsersättning  
Självkostnadsprincipen gäller för hyressättningen mellan Kommunfastigheter och Kommunen som den 
är definierat i ägardirektiv eller uttolkad i praxis. Självkostnaden ses över hela hyreskontraktstiden, 
normalt 10 år. Inför varje kontraktsförlängning beräknas självkostnaden över den kommande 
kontraktsperioden. Varje fastighet och varje hyreskontrakt ska bära sina egna kostnader.  
 

Avskrivningstiden för nyproduktion är trettio år och i linje med skattemässiga och redovisningsmässiga 
principer. För hyresgästanpassningar gäller normalt tio år avskrivningstid. Huvudregeln vid osäkerhet om 
avskrivningstid är att avskrivningen i avtalet ska följa den faktiska avskrivningen för Kommunfastigheter. 
 

Ränteberäkningen består av: 10-års swapränta + Kommuninvests marginal + Kommunens borgensavgift.  
I hyresindikationer används prognosticerad ränta med ett risktillägg på 0,5 procentenheter. Faktisk 
kalkylränta fastställs på tillträdesdagen utan risktillägg. Omförhandlingen vid större ränteförändring sker 
efter fem år. Nyproduktion och större ombyggnationer finansieras med utställd kommunal borgen som 
garanti.  

Driftkostnadschablon utgår med 500 kr/kvm BTA för 2016. För nya kontrakt räknas schablonen upp med 
2 % per år från 2016. 
 

Indexuppräkning för hyran nästkommande år beräknas enligt 90 % av KPI oktober föregående år.  
 

Vid förlängning av befintliga hyresavtal ska underhållsinvesteringar ingå i självkostnaden för kommande 
tioårsperioden. 
 

I självkostnaden för nyproduktion ingår som huvudregel ingen vakansrisk.  
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Kommunstyrelsen 

Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 
2020 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av nämnders och styrelsers 
arbete med intern kontroll 2020.  

2. Rapporten anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll 2020 visar att 
nämndernas arbete med intern kontroll fungerar väl. Bolagen har de senaste åren utvecklat 
sitt interna kontrollarbete. 
 
Bakgrund 
Enligt reglementet för intern kontroll gällande uppföljning, granskning och utvärdering för 
Knivsta kommun och dess bolag ska kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämnder 
och styrelsers rapporter, utvärdera kommunens system för intern kontroll.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslag till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande (2021-04-19) 
Rapport-Uppföljning intern kontroll nämnder, styrelse, bolag och gemensamma nämnder 
2020 (2021-04-19) 
Bilagor nämnder och bolags sammanställning av uppföljning (2021-04-19) 
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Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Samhällsutvecklingsnämnden  
Bygg- och miljönämnden 
Valnämnden  
IT-nämnden  
Överförmyndarnämnden  
Lönenämnden  
Knivstabostäder AB  
Kommunfastigheter i Knivsta AB  
Alsike Fastighets AB 
 

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

Uppföljningen av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2020 syftar till att visa 
på hur verksamheterna har arbetat med intern kontroll. Den interna kontrollen syftar till att 
säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, 
säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet 
om att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen bedöms inte påverka barn på ett 
direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem. 
 
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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Samlad bedömning av intern kontroll för Knivsta kommun 2020 
 

Den interna kontrollen skall främst vara en integrerad del i de olika verksamhets- och 
ekonomiprocesserna, även om de ibland måste kompletteras med fristående kontrollmoment. Från och 
med 2020 finns det fem framtagna kontrollområden som alla nämnder följer upp.  

Under 2020 beslutades ett nytt reglemente för intern kontroll och har under året implementerats. Knivsta 
kommuns interna kontroll är väl förankrad i nämnder och förvaltning och från 2020 även i de kommunala 
bolagen.  

Under 2020 har samtliga nämnder och bolag förutom valnämnden tagit fram interna kontrollplaner samt 
följt upp dessa. Alla nämnder har genomfört samtliga kontrollområden men undantag för 
samhällsutvecklingsnämnden där två särskilda uppföljningar utgått, för de gemensamma nämnderna har 
ett antal kontrollområden utgått vilket förklarats i uppföljningen. Fullständig information redovisas i 
respektive nämnd eller bolags uppföljning separat. 
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Fem kommunövergripande kontrollområden 
 
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. 

Från och med 2020 finns det fem framtagna kontrollområden som alla nämnder ska kontrollera och en 
annan nyhet är att den ekonomiska interna kontrollen ingår i samma plan som den för kvalitet. Alla 
nämnder har möjlighet i vanlig ordning att besluta om egna kontrollområden i den interna kontrollplanen. 

Ekonomisk förvaltning 

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. 

Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

Vad kan gå fel?  

Risk för att offentliga medel ej hanteras korrekt. 

Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontrollmoment har under årets justerats till att 

kontrollera korrekt attest vid representation, att 

utgifter konterat på investeringsprojekt 

överensstämmer med investeringsriktlinjer samt 

korrekt kontering.  

Via stickprov 

 

Kommunstyrelsen 

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. 

Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
 
Utbildningsnämnden 

Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För utbildningsnämndens 
verksamheter så återfanns inga avvikelser under granskningen.  
 
Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
 
Bygg- och miljönämnden 

Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För bygg- och miljönämndens 
verksamheter så återfanns inga avvikelser under granskningen. 

Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter så återfanns inga avvikelser under granskningen. 

Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
 
Socialnämnden 

Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För socialnämndens 
verksamheter så återfanns inga avvikelser under granskningen. 

Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
 

Upphandling och inköp 

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)1, 
lagen om valfrihetssystem (LOV)2, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)3 samt lagen 
om upphandling av koncessioner.4 Grundläggande principer för offentlig upphandling är 
ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och transparens.  

Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 

styrdokument. 

Vad kan gå fel?  

Risk att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kommunen tvingas betala 
upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende (mot allmänheten). 
 
Risk att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar förtroende (i sina 
relationer med leverantörer). 

Kontrollmoment Kontrollmetod 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av 
kommunens riktlinjer. 

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. 

 

Kommunstyrelsen 

Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 7 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. De 
andra 3 fakturorna uppfyller inte de ställdakraven på grund av:   

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

 Det saknas giltigt avtal gällande en faktura, då avtalet hade löpt ut 2019-09-30 och inköpet hade 
gjorts efter det datumet.  

                                                      
1 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
2 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
3 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
4 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
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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. 

 

Utbildningsnämnden 

Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 9 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. 

Den faktura som inte uppfyller ställdakravberor på att: 

 Det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts. 

Förskolan hade inga upphandlingspliktiga fakturor för 2020 då stickproven utfördes. 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden 

 Följande utvecklingsområde har identifierats: Utbildningsnämndens verksamheter behöver arbeta 
för att samtliga inköp och upphandlingar 

 

Bygg- och miljönämnden 

Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 6 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. De 
andra 4 fakturorna uppfyller inte ställdakrav på grund av: 

 Det saknas dokumentation kring hur inköpen har genomförts gällande två fakturor. 
 Det saknas giltigt avtal gällande två fakturor, då avtalet hade löpt ut 2019-12-31 i båda fallen och 

fakturorna avsåg januari 2020. 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  

 Följande utvecklingsområde har identifierats: Bygg- och miljönämndens verksamheter behöver 
arbeta för att samtliga inköp och upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens 
styrdokument eller genom avtalstrohet. 

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 9 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet.  

Det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts gällande en faktura. 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  

 Följande utvecklingsområde har identifierats: Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 
behöver arbeta för att samtliga inköp och upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, 
kommunens styrdokument eller genom avtalstrohet. 

 

Socialnämnden 

Av 10 granskade fakturor uppfyller 6 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet.  

De andra 4 fakturorna uppvisar brister, då det saknas dokumentation kring hur inköpen har genomförts.  

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  

 Följande utvecklingsområde har identifierats: Socialnämndens verksamheter behöver arbeta för 
att samtliga inköp och upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdokument 
eller genom avtalstrohet. 
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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. 

Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

Vad kan gå fel?  

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

Kontrollmoment Kontrollmetod 

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

Enkät till chefer 

 

Kommunstyrelsen 

Enkäten för Kommunstyrelsens verksamheter visar att cheferna på Kommunstyrelsens verksamheter har 
kännedom om bestämmelserna för bisyssla. Chefens kännedom, behöver inte innebäraatt 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. 

Utbildningsnämnden 

Enkäten för Utbildningsnämndens verksamheter visar att cheferna på Utbildningsnämndens verksamheter 
har kännedom om bestämmelserna för bisyssla. I Utbildningsnämndens verksamheter har majoriteten av 
cheferna inte genomfört arbetsmomentet, men planerat in det senare. 

Bygg- och miljönämnden 

Enkäten för Bygg- och miljönämndens verksamheter (vilket jämställs med kommunen totalt på grund av 
låg svarsfrekvens på Bygg- och miljönämndens verksamheter) visar att cheferna har kännedom, eller viss 
kännedom, om bestämmelserna för bisyssla.  

Samhällsutvecklingsnämnden 

Enkäten för Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter visar att cheferna har kännedom om 
bestämmelserna för bisyssla. Inom nämndens verksamheter har majoritetenav cheferna inte genomfört 
arbetsmomentet, men planerat in det senare. 

Socialnämnden 

Efterlevnaden av rutiner och regler kopplade till bisysslor är inte tillräcklig vid Socialnämndens 
verksamheter, då arbetsgivaren av olika skäl inte har stämt av bisysslor eller tagit in uppgifter och 
rapporterat enligt gällande rutin. Nämndens verksamheter ska därför verka för: att skyldigheten att 
rapportera in bisysslor är känd, god efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor, samt 
säkerställa tillräckliga rutiner gällande kontroll av anställdas bisysslor. 
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Anmälan av delegationsbeslut 

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. 

Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

Vad kan gå fel?  

Att beslut inte fattas av utsedd delegat och därmed inte är giltigt. 
 
Att delegationsbeslut inte har anmälts till nämnd inom skälig tid. 

Kontrollmoment Kontrollmetod 

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

Tre gånger per år genomförs stickprov från 
diariet. Stickproven ska gälla ärendetyper där det 
finns beslut som fattas på delegation. De valda 
besluten jämförs mot delegationslistor. Antalet 
stickprov varierar i resultatet nedan då nämnderna 
har haft olika mängd av ärenden beroende på 
månad för stickproven. 

 

Kommunstyrelsen 

För Kommunstyrelsen granskades sex stycken stickprov för maj, fyra stycken i juli och 5 stycken 
för augusti/september. Vid de två första stickprovstillfällena var det ett beslut som inte anmälts 
och minst ett beslut som saknade hänvisning, vilket är en avvikelse. 
 
Hanteringen av beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning bedöms fungera 
tillfredsställande trots avvikelser. Delegater som missat att anmäla ärenden har blivit informerade 

Utbildningsnämnden 

För Utbildningsnämnden granskades ett stickprov i maj, tre stycken i juli och två stycken för 
augusti/september. Vid alla stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd och i skälig tid och vid 
ett tillfälle saknade två beslut hänvisning till delegationspunkten, vilket är en mindre avvikelse. 

Bygg- och miljönämnden 

För bygg- och miljönämnden granskades sex stycken stickprov för maj, åtta stycken i juli och åtta stycken 
för augusti/september. Vid två av stickprovstillfällena var besluten inte anmälda till nämnd och i skälig 
tid och vid samtliga tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en 
avvikelse. 

Samhällsutvecklingsnämnden 

För Samhällsutvecklingsnämnden granskades sex stycken stickprov i maj, fem stycken i juli och 5 
stycken i augusti/september. Vid de alla stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd och i skälig 
tid men vid samtliga tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en mindre 
avvikelse. 

Socialnämnden 

Vid alla stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd och i skälig tid men vid samtliga tillfällen 
saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en mindre avvikelse.  
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Arbetsmiljö 

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  arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.5  

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. 

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

Vad kan gå fel?  

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

Kontrollmoment Kontrollmetod 

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

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

 

Kommunstyrelsen 

Generellt har sjukfrånvaron varit relativt låg vid Kommunstyrelsens verksamheter under första halvåret 
av 2020. Verksamheternas medelvärde för sjukfrånvaron var 5,4 % och understiger därmed kommunens 
övergripande mål om en sjukfrånvaro under 6 %. Tre enheter ligger över målvärdet. I jämförelse med 
resten av kommunen har verksamheterna dock haft en relativt hög personalomsättning på 12,6 %, då 
Knivsta kommun totalt hade en personalomsättning på 7,6 % under samma period. 
 

Samtliga enheter har genomfört 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. 

 

Utbildningsnämnden 

Generellt har sjukfrånvaron varit relativt hög vid utbildningsnämndens verksamheter under första halvåret 
av 2020 och de flesta enheter har haft en sjukfrånvaro över det kommunövergripande målet på 6 %. Det 
är rimligt att anta att sjukfrånvaron i stor utsträckning har påverkats av coronapandemin, då de flesta 
medarbetare inom nämndens verksamhetsområde inte har kunnat arbeta hemifrån vid förkylningssymtom 
etc. Det finns dock stora skillnader mellan olika enheter inom både förskola och grundskola. 

I jämförelse med resten av kommunen har verksamheterna haft en relativt låg personalomsättning på 5 %, 
då Knivsta kommun totalt hade en personalomsättning på 7,6 % under samma period. 

Samtliga enheter har genomfört MedarbetarPulsen under 2019. Uppgifter finns om att flertalet enheter har 
arbetat med en handlingsplan kopplad till MedarbetarPulsen. Uppgifterna är dock inte registrerade i 

                                                      
5 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. 
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systemet korrekt för alla enheter och därför kan inga siffror redovisas. 

Vid flera förskolor och samtliga enheter inom kategorin övrigt har ingen KIA registrerats under första 
halvåret av 2020.6 Detta kan innebära att kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för när och hur 
KIA ska användas vid dessa enheter. Vid grundskolorna finns det däremot KIA-anmälningar vid nästan 
alla enheter och totalt 26 registrerade anmälningar. 

 

Bygg- och miljönämnden 

Generellt har sjukfrånvaron varit relativt hög vid nämndens verksamheter under första halvåret av 2020. 
Verksamheternas medelvärde för sjukfrånvaron var 10,7 % och överstiger därmed kommunens 
övergripande mål om en sjukfrånvaro under 6 %. I jämförelse med resten av kommunen har 
verksamheterna haft en relativt hög personalomsättning på 22,0 %, då Knivsta kommun totalt hade en 
personalomsättning på 7,6 % under samma period.  

Samtliga enheter har gjort MedarbetarPulsen under 2019. Uppgifter finns om att flertalet enheter har 
arbetat med en handlingsplan kopplad till MedarbetarPulsen. Uppgifterna är dock inte registrerade i 
systemet korrekt för alla enheter och därför kan inga siffror redovisas.  

Vid nämndens verksamheter har ingen KIA registrerats under första halvåret av 2020. Detta kan innebära 
att kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för när och hur KIA ska användas. 

 

Socialnämnden 

Vid nämndens verksamheter var det generellt en relativt hög sjukfrånvaro under första halvåret av 2020. 
Troligen finns ett samband med pandemin.  

Generellt var det under samma period en hög personalomsättning. Samtliga enheter har gjort 
MedarbetarPulsen under 2019. Vid vissa enheter är inga KIA-anmälningar registrerade. Detta kan 
innebära att kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för när och hur KIA ska användas. 

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Generellt har sjukfrånvaron varit relativt låg vid Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter under första 
halvåret av 2020 och medelvärdet för sjukfrånvaron ligger under det kommunövergripande målet på 6 %. 
I jämförelse med resten av kommunen har verksamheterna haft en relativt låg personalomsättning på 3,7 
%, 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.  

Ingen enhet har någon inrapporterad KIA under första halvåret av 2020. Detta kan innebära att kunskap 
saknas kring vilka rutiner som gäller för när och hur KIA ska användas vid nämndens verksamheter.   

                                                      
6 Kategorin övrigt består av Sjögrenska gymnasiet, Vuxenutbildningen, Elevhälsan och den Administrativa enheten. 
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Nämndspecifika kontrollområden 

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

Implementering av gemensam IT-nämnd 

Nämnd Risk 

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

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. 

Analys 

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

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

Omvärldsfaktorer 

Nämnd Risk 

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

Kontrollmoment: Frågeställningar i en kvalitativ uppföljning: Finns det en beredskap för att 

hantera omvärldsfaktorer? Är kommunens styrning utformad för att möta förändringar i 

omvärlden? Hur ser nämndernas arbete ut kring ekonomisk planering och tillväxttakt? Har 

kommunen någon specifik modell för att arbeta med omställningar? 

Analys 

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 
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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. 

Statsbidrag 

Nämnd Risk 

Utbildningsnämnden Att budgeterade medel inte stämmer överens med 
utbetalda statsbidrag. 

Kontrollmoment: Genomlysning av vilka riktade statsbidrag som eftersöks samt huruvida 

nämndens finansiella planering kan bli lidande när statsbidrag utgår. 

Analys 

En kartläggning av utbildningsnämndens statsbidrag har genomförts under februari 2020. Den 
ekonomiska tabellen redogör för statsbidrag sökta under 2019 och 2020. Vid uppföljningen 
uppmärksammas två statsbidrag kommer att utgå under 2020 vilket meddelades sent i december 2019, det 
gäller lågstadiesatsningen och fritidshemsatsningen med en minskad intäkt på drygt 3 mkr, som nämnden 
budgeterat för. 

Oförutsägbarheten i bidragsvillkoren medför ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. Hur kommunen 
och nämnden förhåller sig till statsbidrag i budgetprocesserna är i dagsläget inte klarlagt. 
Utbildningsnämnden skickar därmed över denna uppföljning till kommunstyrelsen för kännedom med 
uppmaningen att se över processen för budgeterade statsbidrag samt ta fram en process på hur 
hanteringen ser ut när nämnderna får en lägre intäkt via statsbidragen än vad som är budgeterat. 

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. 

Nämnd Risk 

Utbildningsnämnden Att elever i behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd inte får stöd så tidigt som möjligt och 
att stödet inte utformas efter varje elevs behov. 

Kontrollmoment: Kartläggning av hur grundskolorna arbetar med den förstärkta delen av 

skollagen och om kartläggningsmaterial finns i tillräcklig utsträckning. 

Analys 

Syftet med uppföljningen är att klargöra huruvida skolorna och huvudmannen arbetar med Läsa, skriva, 
räkna – en garanti för att säkra att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får stöd så tidigt 
som möjligt. I rapporten framgår att det sker arbete på flera nivåer i kommunen och att det finns 
förutsättningar utifrån alla tre kvalitetsdimensioner som presenterats i rapporten. Framgent bör 
huvudmannen bevaka så att den kommungemensamma planen för Läsa, skriva, räkna-garantin 
implementeras på samtliga enheter fullt ut och att det centrala och lokala specialpedagogiska stödet finns 
tillgängligt utan längre väntetider. 
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Den interna krisorganisationen 

Nämnd Risk 

Bygg- och miljönämnden Att tillbud och olyckshändelser inte hanteras på 
rätt sätt. 

Kontrollmoment: Att rutiner finns för tillbud eller olyckshändelser som ska hanteras inom 

ordinarie organisationsstruktur. Att rutiner finns för att hantera de risker som lyfts fram i risk- 

och sårbarhetsanalysen. 

Analys 

Bygg och miljönämnden beslutade under 2020 att den nämndspecifika uppföljningen utgår ur intern 
kontrollplanen. De handlingar som bedöms vara relevanta för den nämndspecifika uppföljningen omfattas 
av sekretess alternativt är relevanta i en nämndsövergripande uppföljning. Förvaltningens bedömning är 
att en genomgång av de dokument och rutiner som inte omfattas av sekretess, endast kommer bli ett 
dubbelarbete i förhållande till den nämndsövergripande uppföljningen Arbetsmiljö. Knivsta kommuns 
”Plan för hantering av extraordinär händelse” beskriver förvaltningens krishanteringsorganisation och hur 
krishanteringsarbetet ska bedrivas och ”Risk- och sårbarhetsanalys, RSA” beskriver kommunens 
övergripande riskbild och knyter an till kommunen förebyggande arbete med fokus på ett geografiskt 
områdesansvar och samhällsviktig verksamhet. Dessa dokument är sekretessklassade enligt kapitel 18 
kap. 13 § OSL och försvarssekretess 15 kap. 2 §. och kommuniceras till kommunstyrelsen, 
kommundirektör och förvaltningschefer. 

Personberoende funktioner inom verksamheten 

Nämnd Risk 

Bygg- och miljönämnden Att verksamheten påverkas negativt av enstaka 
medarbetares frånvaro eller avslut. 

Kontrollmoment: Inventering av enheternas funktioner och kompetens för att tydliggöra vilka 

funktioner som är mest personberoende (enbart innehas av en person t ex), i och med att 

organisationen är relativt liten och vissa funktioner innebär spetskompetens. 

Analys 

Utifrån underlagen i ärendet framgår att den bedömda risken att verksamheten påverkas negativt av 
enstaka medarbetares frånvaro eller avslut är befogad. Bedömningen blir att tillvaratagande av kompetens 
och kunskap har riskerats på grund av sjukskrivningar och personalomsättning. Genomgången av 
verksamhetens funktioner och kompetens visar att verksamheten är personberoende i verksamhetskritiska 
delar. Samtidigt finns en handlingsplan för att hantera detta, där verksamheten rapporterar att åtgärderna i 
handlingsplanen är tillräckliga. Inventeringen av funktioner och kompetens har tydliggjort att det är de 
verksamhetskritiska funktionerna som kan bedömas som mest relevanta ur ett personberoende-perspektiv. 
Det är viktigt att förvaltningen arbetar utifrån att minska risken för personberoende samt öka 
personalkontinuiteten på nuvarande Bygg-och miljökontoret, även inför och efter sammanslagningen från 
och med 1 januari. Förvaltningen behöver för miljöenheten fortsätta arbetet utifrån behovsutredningen 
2020-2022.  

Förvaltningen har ett behov av att fortsätta med att systematiskt utveckla och analysera verksamheten för 
att på så sätt se hur uppdraget bäst kan organiseras för att uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen. Det 
pågår redan positivt utvecklingsarbete med processkartläggning och deltagande i samverkansforum. 
Utmaningen i att det är en relativt liten verksamhet utifrån antal årsarbetare med behov av hög 
specialisering och prioriterade arbetsuppgifter av hög vikt bedöms kvarstå oavsett kontorets 
organisatoriska tillhörighet. 
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Samarbete med Roslagsvatten 

Nämnd Risk 

Samhällsutvecklingsnämnden Att samarbetet mellan Knivsta kommun och 
Roslagsvatten inte är välfungerande 

Kontrollmoment: Att samarbetet fungerar 

Analys 

Ingen kontroll är genomförd under 2020. 

Samarbete med de kommunala bolagen 

Nämnd Risk 

Samhällsutvecklingsnämnden Att samarbetet mellan Knivsta kommun och de 
kommunala bolagen  (Alsike fastighets AB, 
Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter AB) 
inte är välfungerande 

Kontrollmoment: Att samarbetet mellan bolagen och kommunen fungerar 

Analys 

Ingen kontroll är genomförd under 2020. 

Medborgardialog 

Nämnd Risk 

Samhällsutvecklingsnämnden Att bristen på medborgardialog bidrar till att 
medborgarna inte känner sig delaktiga kring 
planarbetet i kommunen. 

Kontrollmoment: Medborgarnas uppfattning av delaktighet 

Analys 

Utifrån materialet framgår att kommuninvånarna tillfrågas och lämnar synpunkter 
angående samhällsutveckling i flera olika forum och processer. Dessa forum och processer 
samverkar inte med varandra enligt den information som finns tillgänglig och bedömningen blir 
därför att styrningen av hur medborgardialogen ska tas tillvara, inte är tillräcklig. Av den tidigare 
intern kontrollen gällande Medborgardialog framkom att ett utvecklingsområde var att ta fram ett 
övergripande material för hur kommunen skulle arbeta med Medborgardialog. Utifrån fynden i 
denna utredning kvarstår behovet av övergripande styrning som stödjer en ändamålsenlig dialog 
för delaktighet i hela kommunen. 
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Återsökningar till Migrationsverket 

Nämnd Risk 

Socialnämnden Att nämnden inte får in alla intäkter som de skulle 
kunna få och därmed går miste om ekonomiska 
resurser som nämnden är i behov av. 

Kontrollmoment: Uppföljning av processen för återsökning till Migrationsverket. 

Analys 

Kommunerna har rätt till ersättning från staten för vissa kostnader som kommunerna har för asylsökande. 
Kommunerna har också rätt till ersättning för vissa kostnader för personer som ansökt om eller fått 
uppehållstillstånd. En del av dessa statliga ersättningar betalas ut utan ansökan och en annan del behöver 
kommunerna ansöka om. Den här uppföljningen fokuserade på den del som kommunen behöver ansöka 
om. 

Det finns svårigheter med systemet för kommuner att ansöka om statliga medel på en övergripande 
nationell nivå, vilket också påverkar Knivsta kommun. Systemet innebär sammanfattningsvis en hög 
administrativ börda, samt svårigheter att skapa tillförlitliga prognoser. Det finns möjligheter för att 
processen kommer bli lättare i och med att regeringen delar Riksrevisionens mening och anser att 
processen borde schabloniseras i så hög utsträckning som möjligt. Det är dock oklart när sådana ändringar 
eventuellt kommer att ske. Under tiden behöver socialförvaltningens verksamheter fortsätta förhålla sig 
till det befintliga systemet. 

Socialnämndens verksamhet har en nedskriven ansvarsfördelning, vilken de flesta upplever som tydlig, 
men den efterlevas inte fullt ut. 

Vid den här uppföljningen har åtgärdspunkter och utvecklingsområden identifierats vilka handlar om att 
förtydliga ansvarsfördelningen inom kontorets arbete med återsökningen, samt att utreda om mer resurser 
ska läggas på återsökningen. 

Rättssäkerhet IFO barn och unga 

Nämnd Risk 

Socialnämnden Att myndighetsutövningen mot enskilda inte är 
rättssäker. 

Kontrollmoment: Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot barn och unga. 

Analys 

Det som följts upp är hur väl Enheten för barn och unga arbetar efter gällande lagar och föreskrifter. 
Följande områden har varit i fokus: 

 Dokumentation vid beslut om omedelbart omhändertagande enligt Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU. 

 Dokumentation vid beslut om att avsluta vård enligt LVU. 
 Omedelbara skyddsbedömningar enligt socialtjänstlagen. 
 Utredningstider och handläggningstider hålls enligt socialtjänstlagen. 
 Hur enheten arbetar med egenkontroller enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

 

Ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats, vilka Socialnämndens verksamhet 
Enheten för barn och unga behöver arbeta med. Dessa utvecklingsområden och åtgärdspunkter handlar 
framförallt om formaliakrav vid omedelbara omhändertaganden enligt LVU, samt vid omedelbara 
skyddsbedömningar enligt socialtjänstlagen, utredningstider och enhetens arbete med egenkontroller. 
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Uppföljning intern kontroll gemensamma nämnder 
 

IT-nämnd 

Nämnden är gemensam för Knivsta, Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby 
kommuner. Nämnden har Tierps kommun som värdkommun, värdkommunen tar fram riktlinjer 
för den interna kontrollen. Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2020 och följt upp 
densamma samt beslutat att lägga informationen till handlingarna. Internkontrollplanen för 2020 
innehöll fem kontrollobjekt, dessa rapporteras som genomförda och följs upp årligen, kvartalsvis 
eller löpande. Uppföljning av intern kontrollplan bifogas i bilaga. 

Överförmyndarnämnden 

Kommunerna i Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby, Älvkarleby och Uppsala har en gemensam 
överförmyndarnämnd. Alla ärenden handläggs på överförmyndarkontoret som ligger i Uppsala. 
Överförmyndarnämnden har antagit en intern kontrollplan för 2020 enligt Uppsala kommuns 
mall. Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2020 och följt upp densamma samt beslutat 
att lägga informationen till handlingarna. Samtliga kontrollmoment i intern kontrollplanen 
rapporteras som genomförda kvartalsvis enligt plan med ett fåtal avvikelser. Uppföljning av 
intern kontrollplan bifogas i bilaga. 

Lönenämnden 

Knivsta kommun har sedan 2012 gemensam lönenämnd med Älvkarleby och Tierps kommuner. 
Tierp är värdkommun för nämnden och för Lönecentrum. Lönenämnden har antagit en intern 
kontrollplan för lönenämnden under 2020 enligt Tierp kommuns modell. Lönenämnden har tagit 
del av uppföljningen och beslutat att lägga informationen till handlingarna. Samtliga 
kontrollmoment i internkontrollplanen är genomförda och en avvikelse har identifierats och 
åtgärder är inledda. Uppföljning av intern kontrollplan bifogas i bilaga. 
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Uppföljning intern kontroll i de kommunala bolagen 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över både kommunala verksamheter 
och kommunägda bolag. En del i uppsiktsplikten är att ta del av och följa upp den interna 
kontrollen. 
I aktiebolagslagen 8 kap. 4 § uttrycks bolagens ansvar för kontroll över bolagets läge. Styrelsen i 
respektive bolag ansvarar för den interna kontrollen inom sin verksamhet. Samtliga kommunala 
bolag (Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike Fastighets AB) har 
fastställt intern kontrollplaner.  
Av bolagens redovisning framgår en syn på intern kontroll där de interna kontrollmomenten mer 
kan beskrivas som aktiviteter än risker i verksamheten, och uppföljningen likställs med ett 
genomförande av själva aktiviteten. Det är viktigt att riskbedömning och framställan av 
kontrollmoment utgår från den struktur som kommunkoncernen använder.  
Strukturen för intern kontroll i bolagen följer från 2020 den struktur för intern kontroll som 
används av nämnderna. Det aktiva förbättringsarbetet är mycket positivt. Bolagens uppföljning 
av interna kontrollplaner bifogas i bilaga. 
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Kontrolluppföljning 2020 
Verksamheternas redovisning av kontrolluppföljning: 

Lönecentrum 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Datum när kontroll 
genomfördes, vem som 
gjorde kontrollen 
(namn/funktion) samt 
ev. kontrollrapport-ID 
(t.ex. namn, dnr., ID-nr) 

Vad visade resultatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

Om resultat avviker från 
normbild, vad är 
rotorsaken till 
avvikelsen? 

Vilka 
åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för 
att åtgärda 
avvikelsen? 

- 

 Lönecentrum           
Registrering av nyanställda Att registrering har skett 

korrekt utifrån underlag 
samt att underlag som 
inkommer är korrekta 

Feb Pia Eriksson, mars 
Lena H-M, april Ulrika 
Isberg, juni Gunnel 
Bodin, juli Elisabeth 
Strömmer, aug Anna 
Andersson, sep Anette 
Häggblom, okt Kerstin 
Lag, nov Carola 
Åkerman, dec Pia 
Eriksson 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 då inga avvikelser 
uppkommit under år 2019 samt 
för att införande av 
anställningsguide påbörjades. 

      

Frånvaroregistrering Att frånvaro förlängs och 
registreras 

Ansvar för kontrollen har 
chef och medarbetare 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 då ansvar vilar på 
respektive chef 

      

Kontroll av oattesterade 
poster 

Att poster attesteras 
löpande samt att det inte 
finns oattesterade poster 
vid lönekörning 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Tillstyrkta poster som ej 
attesteras av chef, attesteras 
av lönekonsult innan 
verkställande av lön 

      

Kontroll av lönesumman på 
bankfilen 

Att rimlighetsbedömning 
görs av lönesumman av 
två personer per kund.  

Systemförvaltare 
månadsvis när bankfil 
skapas 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av att anställningar 
med t o m datum 

Att anställningar 
avslutas vid rätt tidpunkt 
då anställningen löper ut 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       
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Forts Gemensam service, Lönecentrum 

Kontroll av vilande 
anställningar 

Att anställningar läggs 
vilande vid tillfällig 
anställning på annan 
enhet, samt att de 
aktiveras vid återgång 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av anteckningar Att aktuella anteckningar 
åtgärdas innan 
lönekörning 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av frånvaro med 
t o m datum 

Att semester rapporteras 
med 100% alternativt 
semestertimmar 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-03-25 då begränsning 
lagts in i systemet vilket 
innebär att det inte går att 
rapportera fel. 
 

      

Kontroll av öppen frånvaro Att öppen sjukfrånvaro 
har läkarintygdatum som 
stämmer samt att 
omfattning är rätt inlagd 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av fellista Att samtliga inbyggda 
kontroller i systemet är 
åtgärdade innan 
lönekörning 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av varningslista Skulder kontrolleras 
samt kontroll av att 
pensionsgrundande lön 
ackas rätt 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av sparade 
semesterdagar 

Att sparade 
semesterdagar inte 
överstiger 40 dagar 

Lönekonsult efter 
semestersomställning i 
februari månad 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av placering och 
korrekt schematyp 

Att den anställde har rätt 
placering och schema 
så att korrekt OB-
ersättning betalas ut 
eller att ingen OB-ers 
betalas ut 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 och en rutin för hur 
registrering ska ske togs fram. 
 

      

Kontroll av att beslut 
gällande särskilt 
högriskskydd AMOS 

Att den anställde har 
giltigt beslut i personakt 
för AMOS när orsaken 
är vald i självservice 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

  Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 då rutin förändras 
så att anteckning läggs in och 
respektive chef attesterar 
frånvaron.  
 

      

Kontroll av att avdrag gjorts 
för löneförskott 

Att utbetalt löneförskott 
dras av på kommande 
löneutbetalning 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       
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Kontroll av icke 
löneplacerade 
tjänstledigheter 

Att det finns placeringar 
på inlagda partiella 
tjänstledigheter 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 då rutinen 
förändrades så att generellt 
schema läggs in om inget 
annat inkommer. 

      

Kontroll av semester med 
omfattning 

Att semester rapporteras 
rätt vid partiell frånvaro 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av 
pensionsgrundande lön när 
negativ bruttolön funnits 
under året 

Att pensionsgrundande 
lön ackumulerar rätt om 
negativ bruttolön 
uppstått  

Pensionshandläggare 
Pia Andersson vid 
filöverföringar till 
KPA/Skandia 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av %-satser 
pension på individnivå  

Att rätt %-sats utifrån 
gällande pensionsavtal 
är registrerat på 
arbetstagarna 

Pensionshandläggare 
Pia Andersson vid 
filöverföringar till 
KPA/Skandia 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Borttag av behörighet, 
barns personnummer och 
anhörigadress vid avslut 

Att behörighet i Neptun 
avslutas samt att 
uppgifter om barns 
personnummer och 
anhörigadress plockas 
bort vid avslut i 
kommunen 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål ej uppfyllt.  Rutinen fungerar inte  Införa ny rutin som 
innebär att kontroller 
sker av 
systemförvaltare 
varje kvartal genom 
att rapport tas fram.  

  

Kontroll av ob-ersättning 
vid frånvaron äldre än 1 
månad bakåt. 

Att ob-ers korrigeras/tas 
bort då den redan blivit 
utbetald. 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll frånvaro med t o m 
datum 

Att heldagsfrånvaro 
aldrig är rapporterad 
med klockslag 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Lönetillägg Att tillägget avslutas vid 
rätt bevakningsdatum. 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Lönetrappan IFO Att rätt tillägg betalas ut, 
beroende på 
anställningens längd 2 
eller 5 år 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-08-25 då avtalet upphört.  
 

      

 



 § 102 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2020 - KS-2021/183-1 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2020 : Bilagor nämnder och bolags sammanställning av uppföljning (2021-04-19)

 
 

Handläggare 
Gisela Miller  

Datum 
2021-01-11 

Diarienummer 
 

 

   

Sammanfattning av genomförd internkontroll avseende kvartal 4 år 2020 
 
Förslag till beslut 

Överförmyndarförvaltningen föreslår överförmyndarnämnden besluta   
 
att lägga rapporten om internkontrollen till handlingarna 
 

Ärendet 

Förvaltningen genomför sin internkontroll kvartalsvis. Enligt gällande internkontrollplan för 
år 2020 ska följande kontrollområden granskas kvartalsvis: 
 

1. Genomgång av ärenden äldre än 90 dagar 
2. Kontroll av rutinefterlevnad avseende klagomålshantering 
3. Kontroll av rutinefterlevnad avseende bytesärenden 
4. Kontroll av rutinefterlevnad avseende tillståndsärenden 

 
Sammanfattning 

1. Genomgång av ärenden äldre än 90 dagar 

Det finns totalt 46 ärenden som är äldre än 90 dagar. Av dessa så ligger 10 ärenden 
hos tingsrätten och inväntar beslut, och två ärenden inväntar sammanträde. I 21 
ärenden pågår fortfarande rekrytering. I 13 ärenden inväntas kompletterande utredning 
såsom tex. läkarintyg, social utredning eller utredning om samtycke. Granskningen är 
genomförd utan anmärkning. 
 

2. Kontroll av rutinefterlevnad avseende klagomålshantering 
Förvaltningen kontrollerar så att interna rutiner följs. Det innebär bland annat att se till 
att klagomål handläggs inom fem arbetsdagar. Totalt har fem ärenden granskats. 
Granskningen är genomförd utan anmärkning i fyra ärenden och med en mindre 
anmärkning i ett ärende där gällande rutin inte har följts.   
 

3. Kontroll av rutinefterlevnad avseende bytesärenden 

Förvaltningen kontrollerar att interna rutiner följs vid byte av ställföreträdare. Det 
innebär bland annat att se till att rekrytering av ny ställföreträdare inleds i tid. Totalt 
har fem ärenden granskats. I tre ärenden har handläggningstiderna och rutiner följts. I 
ett ärende har handläggningstiden överskridits när det gäller att påbörja rekryteringen 
av en ny ställföreträdare. I ett ärende har en mindre fördröjning med några dagar 
förelegat, mellan begäran entledigande och inledning av rekrytering, samt mellan 
åtagande och beslut. 
 

4. Kontroll av rutinefterlevnad avseende tillståndsärenden 
Förvaltningen kontrollerar tio slumpvis utvalda tillståndsärenden. Kontrollen avser att 
säkerställa att arvskiften, bostadsförsäljningar och uttagsmedgivanden följer interna 



 § 102 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2020 - KS-2021/183-1 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2020 : Bilagor nämnder och bolags sammanställning av uppföljning (2021-04-19)

 
 

rutiner. Fyra arvskiften har kontrollerats utan anmärkning. Fyra bostadsförsäljningar 
har kontrollerats utan anmärkning. Två uttagsmedgivanden har granskats, varav ett 
med anmärkning. 
  

 
 
Överförmyndarnämnden 
 

 
Susanna Sandström 
Tillförordnad förvaltningsdirektör     
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HPR - Hans-Petter Rognes, VD 
SG - Simon Granit, ekonomichef 
MN - Marie Nilsson, ekonom 
KR - Kent Ryberg, näringslivsutvecklare 

 

 

Uppföljning av Internkontrollplan gällande kvalitet för Alsike Fastighets ABs verksamhet 2020.  

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Utdelning 
Att möjliggöra utdelning till 

ägaren. 

Följa upp den långsiktiga 
intjäningsförmågan för bolaget 

och likviditetssituationen. 

Avstämning med revisor för att 
avge rekommendation till styrelse 
angående utdelning under 2020 

SG Genomfört. Utdelning möjliggjord 2020. 

Detaljplaner 
Att detaljplanen för ANE2 a 
är antagen. 

Uppföljning av handläggning i 
kommunen, protokoll från KF 

HPR Genomfört. Detaljplanen antagen. 

Försäljning 
Att sälja de sex tomter på 

Hälleborgsgatan 

Tillse att det finns tecknat 
köpekontrakt för respektive tomt 

samt inbetald handpenning 

MN 
Ej genomfört. Försäljningen planerad 
till 2021 med anledning av försenad 

detaljplan. 

Uthyrning av CIK  
3 våningsplan på CIK är 
uthyrda till extern 

hyresgäst 

Kontrakt skrivet KR 
Delvis genomfört. Ett plan uthyrt till 

regionen. 

 

Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Mål och budget 
Att verksamheten följer 
ägardirektiv och 
ekonomiska ramar. 

Uppföljning och analys av resultat 
utifrån mål och budget. 

HPR 
Genomfört. Se årsredovisning 2020 för 

mer info. 
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Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och
kommunkoncernen. 
Kommunstyrelsen har tydliggjort i Regler för intern styrning och kontroll (ks § 163/2017) att verksamheten under den har en skyldighet mot kommunstyrelsen att
säkerställa att den interna kontrollen är god. Kommunfullmäktige har ytterligare tydliggjort vad kommunstyrelsen har för uppdrag och ansvar avseende uppföljningar,
intern kontroll och insyn i Riktlinje för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter (kf §72/2017) och Program för uppföljning av och insyn
i kommunens verksamheter (kf 73/2017). Det pågår ett arbete att utveckla processen för intern styrning och kontroll. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner 
kommer ingå i ett årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder att interkontrollplan för kommande år beslutas 
politiskt i samband med att budgeten för samma år behandlas, och att uppföljningen behandlas i samband med årsredovisningen för samma år. 
Verksamhetens tidigare genomförda riskanalyser ligger till grund för internkontrollplanens omfattning. 

Syfte 
Kommunens interna kontroll syftar till att minimera riskerna för att 1) bryta mot lagar och regler, 2) avvika negativt mot budget- och verksamhetsmålen, och 3) ge
felaktig information (rapportering) till beslutsfattare och allmänheten om det ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i verksamheten samt ta emot felaktig
information från annan. 

Ansvar
Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens verksamhet. Verksamhetschefer ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är
utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas samt att dessa följs och att medarbetarna är informerade om dess innebörd.

Internkontrollplan 2021 IT-Centrum
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IT-nämnden
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HPR - Hans-Petter Rognes, VD 
SiG - Simon Granit, Ekonomichef 
SN - Stefan Näsbrandt, Fastighetschef 
PA – Paul Arvidsson, Förvaltare   Hans-Petter Rognes, VD 

 

 

Uppföljning av Internkontrollplan gällande kvalitet för Knivstabostäder ABs verksamhet 2020.  
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Mark till nyproduktion  

Möta ägardirektiven om 200 

påbörjade lägenheter under 
mandatperioden genom att 

påbörja processen för byggbar 
mark 

SUN har fattat beslut om 
planuppdrag av förtätning på 

Knivstabostäders mark 

HPR 

Genomfört. Vi har fått byggbar mark på 
Apoteksvägen. Planbesked fattat om 

Knivstabostäders mark vid Emil Sjögrens 
väg.  

Hyresnivå avseende 
nyproduktion 

Hitta sätt att bygga nya 
bostäder med rimliga 
hyresnivåer som inte riskerar 
att stå tomma 

Bevaka investeringsstöd 
Lokal bevakning av 

hyresmarknaden, rapporterar 
till styrelsen löpande. 
 

SiG 

Genomfört. Bygglov och ansökan om 
investeringsstöd för nyproduktion i 
Alsike är förberett. Styrelsen behöver ta 
beslut i frågan. 

Standardisering 
Ekonomi i samband med 

införandet av standardisering  

Avtal med 
hyresgästföreningen som 
säkerställer att vi får ut hyra 

motsvarande investeringen i 
lägenheten 

PA/SiG 
Delvis genomfört. Förhandling kök-
badrum pågår. 

 

Krisberedskap 
Risk i att vi inte vet hur vi ska 
agera i en kris, exempelvis vid 

brand 

Analysera behovet av 
krisplaner 

SN 

Delvis genomförd. Kontaktjour startad. 
Krisplan under framtagande. Telefonlista 
och förhållningsregler i jourväska. 

Fastighetschef deltar i kommunens 
krisgrupp. 

Digitalisering 
Risk att vi inte jobbar effektivt 
och hamnar efter i den digitala 

utvecklingen 

Kartlägga IT-kompetens hos 
alla anställda 

SiG 

Ej genomförd. Digitaliseringsgrupp har 
startat samt en utbildningsgrupp. 
Uppbildningsgruppen kommer göra en 

kartläggning 2021. 

Inköp 

Ingen i bolaget jobbar aktivt 
med detta område. Riskerar att 
bryta mot avtal, ta in onödigt 

många leverantörer och 
avtalsöversyn 

Identifiera vem som ansvarar 
för avtal och inköp, vilka avtal 
vi har samt vilka leverantörer 
som används utan avtal 

SN 
Genomfört. Inköpsgrupp har startat för 
att hantera inköps-och avtalsfrågor. 

IT-stöd och avsaknad 
av 

beställarkompetens 

Risken är att vår leverantör av 
IT-tjänster inte kan hjälpa oss 

med digitalisering 

Intern översyn vem som har 
ansvar för IT-frågor. 
Identifiera samarbetspartner 

från IT. 

SiG 
Genomfört. Samarbeten med IT har 
inletts, kundansvarig är regelbundet med 

på digitaliseringsavstämningar. 
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HPR - Hans-Petter Rognes, VD 
SiG - Simon Granit, Ekonomichef 
SN - Stefan Näsbrandt, Fastighetschef 
PA – Paul Arvidsson, Förvaltare   Hans-Petter Rognes, VD 

 

Arbetsmiljö & 
sårbarhet 

Organisationen är sårbar om 
någon blir sjuk eller plötsligt 
slutar sin anställning och 

kompetens försvinner vilket 
påverkar arbetsmiljön 

Identifiera sårbara områden 
och personbunden kompetens 

JJ 
Delvis genomfört. Arbetet fortsätter 
2021. 

 

Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Mål och budget 
Att verksamheten följer 
ägardirektiv och ekonomiska 
ramar. 

Uppföljning och analys av 
resultat utifrån mål och 
budget 

HPR 
Genomfört. För mer info se 
årsredovisningen 

Kundnöjdhet  
Mäta NKI och arbeta för att 
uppnå hög kundnöjdhet 

Följa utvecklingen av resultat SN 
Genomfört. Rullande mätning pågår. 
Målsättning 72% nöjda, 75% vid årets 
slut 

Nöjda medarbetare 
Mäta MMI och arbeta för att 

uppnå motiverade medarbetare 
Följa utvecklingen av resultat SN Genomfört, MMI över målsättning 
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HPR - Hans-Petter Rognes, VD 
SiG - Simon Granit, Ekonomichef 
PA – Paul Arvidsson, Förvaltare och chef utemiljögruppen 
SN - Stefan Näsbrandt, Fastighetschef 
JJ - Jennifer Jansson, Verksamhetsutvecklare 

 

Internkontrollplan gällande kvalitet för Kommunfastigheter i Knivsta ABs verksamhet 2020. Uppföljning avser 2020 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Anställningsstopp 
utemiljögruppen 

Att kvalitet försämras mot 
kund och medför ökade 
kostnader 

Löpande rondering för att 

bevaka kvalitet. Uppföljning av 

NKI-resultat. Dokumentera 
rondering och ökade kostnader 
till följd av att man tar in 
extern hjälp för det som inte 
hinns med 

PA 
Genomfört, gruppen var underbemannad 
men är nu fulltalig och en person ägnar 
merparten av sin tid åt bostäder.  

Arbetsmiljö & 
sårbarhet 

Organisationen är sårbar om 
någon blir sjuk eller plötsligt 
slutar sin anställning och 
kompetens försvinner vilket 
påverkar arbetsmiljön 

Identifiera sårbara områden 
och personbunden kompetens 

JJ Delvis genomfört. Arbetet fortsätter 2021. 

Samverkan med 
kommunen 

Att öka och förbättra 
samverkan med kommunen 

Kartlägga regelbundna möten 
med kommunen  

HPR 

Genomfört, risken hanterad. Samverkan 

finns med i bolagens verksamhetsplaner.  
Samsyn i koncernen med presidier och 
ledning HPR 
Bygg med lokalförsörjning AH 
Fastighet med brukarrepresentanter SN 
Ekonomi SiG 

Inköp SiG 
Beredskapsgruppen SN 
 

Beställningsprocessen 

Att förtydliga 

beställningsprocessen i ny-
och ombyggnation 

Ta fram nya rutiner HPR 

Genomfört 
Nyproduktion och ombyggnation över 5 Mkr 
följer en beställningsprocess som tagits 

fram tillsammans med lokalförsörjningen. 
Blankett för mindre beställningar under 5 
Mkr. 
 

Krisberedskap 
Risk i att vi inte vet hur vi 
ska agera i en kris, 

exempelvis vid brand 

Analysera behovet av 
krisplaner 

SN 

Delvis genomförd. Kontaktjour startad. 

Krisplan under framtagande. Telefonlista 
och förhållningsregler i jourväska. 

Fastighetschef deltar i kommunens 
krisgrupp. 
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HPR - Hans-Petter Rognes, VD 
SiG - Simon Granit, Ekonomichef 
PA – Paul Arvidsson, Förvaltare och chef utemiljögruppen 
SN - Stefan Näsbrandt, Fastighetschef 
JJ - Jennifer Jansson, Verksamhetsutvecklare 

Digitalisering 

Risk att vi inte jobbar 

effektivt och hamnar efter i 
den digitala utvecklingen 

Kartlägga IT-kompetens hos 
alla anställda 

SiG 

Ej genomförd. Digitaliseringsgrupp har 
startat samt en utbildningsgrupp. 
Uppbildningsgruppen kommer göra en 
kartläggning 2021.  

Inköp 

Ingen i bolaget jobbar aktivt 

med detta område. Riskerar 

att bryta mot avtal, ta in 
onödigt många leverantörer 
och avtalsöversyn 

Identifiera vem som ansvarar 

för avtal och inköp, vilka avtal 
vi har samt vilka leverantörer 

som används utan avtal 

SN 
Genomfört. Inköpsgrupp har startat för att 
hantera inköps-och avtalsfrågor.  

IT-stöd och avsaknad 
av 
beställarkompetens 

Risken är att vår leverantör 
av IT-tjänster inte kan 
hjälpa oss med digitalisering 

Intern översyn vem som har 
ansvar för IT-frågor. Identifiera 
samarbetspartner från IT. 

SiG 
Genomfört. Samarbeten med IT har inletts, 
kundansvarig är regelbundet med på 
digitaliseringsavstämningar. 

Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

Kontrollområde  Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Mål och budget 
Att verksamheten följer 
ägardirektiv och ekonomiska 
ramar. 

Uppföljning och analys av 
resultat utifrån mål och budget 

HPR 
Genomfört. För mer info se 
årsredovisningen 

Kundnöjdhet  
Mäta NKI och arbeta för att 
uppnå hög kundnöjdhet 

Följa utvecklingen av resultat SN 
Ingen NKI-mätning gjord 2020, planeras till 
hösten 2021.  

Nöjda medarbetare 
Mäta MMI och arbeta för att 
uppnå nöjda medarbetare 

Följa utvecklingen av resultat SN Genomfört, MMI över målsättning. 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-06 

Diarienummer 
KS-2021/244 

   
 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna en höjning av låneramen för kommunalförbundet 

Norrvatten till 2100 miljoner kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbudget Norrvatten har gjort en hemställan till alla ägarkommuner om en höjning 
av låneramen till 2100 miljoner kronor. Det är en höjning med 800 miljoner kronor och ska 
finansiera utbyggnaden av nytt kompletterande vattenverk. Knivsta kommuns ägarandel är 
1,3% och garantiförpliktelsen kommer vid fullt nyttjande av låneramen höja kommunens 
låneskuld med drygt 10 miljoner kronor.  
 
Bakgrund 
Kommunalförbundet Norrvatten har utrett behovet av ny vattenreningskapacitet och 
ledningsnät. Regionens snabba expansion och ökade krav på dricksvattenkvalitet medför 
nya investeringar men även befintliga anläggningar och ledningar behöver rustas upp.  
I ett första skede behöver låneramen höjas med 800 miljoner kronor till 2100 miljoner kronor. 
Förbundets styrelse har ställt sig bakom beslutet men det krävs också ett medgivande från 
alla 14 medlemskommuner. Förbundet bedömer att låneramen behöver utökas från 1300 
miljoner kronor till 2100 miljoner kronor. 
Knivsta kommuns medlemsandel av Norrvatten är 1,3 procent 31/12-20, vilket innebär att 
kommunen indirekt borgar (garantiförpliktelse) för 1,3 procent av 2100 miljoner kronor. Det är 
en ökning med 10,4 miljoner kronor till totalt 27,3 miljoner kronor. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En utökad låneram påverkar kommunens möjligheter att i framtiden finansiera andra 
investeringar via lån. Kommunens låneskuld per invånare har ökat kraftigt och därför 
behöver alla medgivande om utökade låneramar analyseras noga och prioriteras. Denna 
investering är samhällsviktig och nödvändig och till vissa delar tvingande. Lånen ska 
finansieras av VA kollektivet och ska därför i övrigt inte påverka kommunens ekonomi. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Kommunalförbundet Norrvatten 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

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

Beslut om att bevilja en utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten påverkar inte 
barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Camilla Andersson 
Markförvaltare 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-21 

Diarienummer 
KS-2021/313 

   
 

Kommunstyrelsen 

Uppsägning för villkorsändring, arrende på fastigheten del av 
Gredelby 1:3 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen uppsägning för villkorsändring av avtal om arrende 
för förskoleverksamhet på fastigheten del av Gredelby 1:3 samt att uppdra åt förvaltningen 
att vidta erforderliga åtgärder för verkställandet av uppsägningen. 

Kommunstyrelsen godkänner det upprättade arrendeavtalet för förskoleverksamhet på 
fastigheten del av Gredelby 1:3.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen upplät den 1 januari 2007 genom avtal om arrende del av fastigheten 
Gredelby 1:3. Ändamålet med upplåtelsen är förskoleverksamhet. 
Arrendestället är beläget i ett industri- och handelsområde. Kommunen avser att ansöka om 
avstyckning via lantmäteriförrättning och sedan föreslå försäljning av fastigheten när så 
lämpligen kan ske. 
Förvaltningen föreslår nu att kommunen gör en formell uppsägning av upplåtelsen för 
villkorsändring den 31 december 2021 samt godkänner det nya tidsbestämda 
arrendeavtalet.  

 
Bakgrund 
Kommunen upplät den 1 januari 2007 genom avtal om arrende del av fastigheten 
Gredelby 1:3. Ändamålet med upplåtelsen är förskoleverksamhet. 

Upplåtelsetiden är angiven till perioden 1 januari 2007 till och med den 31 december 
2011.  Därefter har upplåtelsen i enlighet med avtalsvillkoren förlängts med fem år åt gången, 
för närvarande fram till 31 december 2021. Uppsägning av arrendeavtalet ska ske skriftligen 
minst sex (6) månader före avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet med fem (5) år för 
varje gång på i övrigt oförändrade villkor.  
Arrendestället är beläget i ett industri- och handelsområde. Kommunen avser att ansöka 
om avstyckning via lantmäteriförrättning och sedan föreslå försäljning av fastigheten när så 
lämpligen kan ske. Enligt den senaste värderingen som förvaltningen har låtit göra den 31 
oktober 2019 är markpriset satt till  700 – 800kr/kvm vilket kan leda till en försäljningsintäkt 
på ca 700 000kr.   

Förvaltningen föreslår nu att kommunen gör en formell uppsägning av upplåtelsen för 
villkorsändring den 31 december 2021 samt godkänner det förslag till tidsbegränsat avtal som 
tagits fram och här presenteras.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Arrendeavgiften har varit 10 000 kr per år för arrendatorn. Bruttointäkten vid en försäljning 
bedöms bli minst 700 000 kronor. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Meddelande om uppsägning för villkorsändring av arrendeavtal 
Förslag till arrendeavtal med en kartbilaga 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Exploateringschefen 
 
 

 
 
 
 

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

Ändamålet för arrendet är förskoleverksamhet och påverkar därmed barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Arrendestället är beläget i ett industri- och handelsområde som därmed inte kan som 
lämplig miljö för denna typ av verksamhet. 

 
 
 
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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Till Ballongens Montessoriförskola org.nr 716422-6602  
 
Uppsägning av anläggningsarrende  
 
 
Allmän information: Den 15 december 2006 tecknades avtal mellan 
dig och Knivsta kommun (”kommunen”) avseende upplåtelse av 
arrendeområdet för att bedriva förskoleverksamhet inom del av 
fastigheten Gredelby 1:3 i Knivsta kommun (”Fastigheten”). Du och 
kommunen var då ense om att avtalet skulle ses som ett så kallat 
anläggningsarrende. Upplåtelsetiden är angiven till perioden 1 januari 
2007 till och med den 31 december 2011. Därefter har upplåtelsen i 
enlighet med avtalsvillkoren förlängts med fem år åt gången, för 
närvarande fram till den 31 december 2021. Uppsägningen av avtalet 
ska ske skriftligen minst sex (6) månader före avtalstidens utgång i 
annat fall förlängs avtalet med fem (5) år för varje gång på i övrigt 
oförändrade villkor. 
 
Uppsägning: Kommunen säger härmed upp ovan beskrivna avtal för 
villkorsändring den 31 december 2021.  
 
Meddelande: Uppsägningen avser villkorsändring. Kommunen vill 
skriva ett nytt tidsbestämt arrendeavtal till den 31 december 2023. 
Anledning till villkorsändringen är pågående planprocess.   
 

Om ni inte går med på att lämna arrendestället utan att få ersättning enligt 
11 kap. 5 § jordabalken, skall Ni inom två månader från uppsägningen hänskjuta 
tvisten till arrendenämnden för medling. 
 
 
Knivsta den  

För kommun 

............................................…………….. 
Anders Carlquist, 
Exploateringschef 
 
 
 
Jag bekräftar att jag mottagit en avskrift av ovanstående uppsägning. (Ett 
undertecknat exemplar av uppsägningen insänds till kommunen). 
 
 
 
...................…………… den ................………. 
 
 
 
......................................................…………….. 
(arrendatorns underskrift) 
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Arrendeavtal - Anläggningsarrende 

Detta arrendeavtal (”Avtalet”) har träffats denna dag (”Avtalsdagen”) mellan 

1. Knivsta kommun, 212000-3013, 741 75 Knivsta (”Fastighetsägaren”)  

och 

2. Ballongens Montessoriförskola, org.nr 716422-6602 Hyvelgatan 30, 741 71 Kniv-
sta, tel 018-34 94 25 (”Arrendatorn”)  

1 och 2 kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och enskilt för ”Part” 

 

Bakgrund 

Kommunen upplät den 1 januari 2007 genom avtal om arrende del av fastigheten Gredelby 
1:3. Ändamålet med upplåtelsen är förskoleverksamhet.  

Upplåtelsetiden är angiven till perioden 1 januari 2007 till och med den 31 december 2011.  
Därefter har upplåtelsen i enlighet med avtalsvillkoren förlängts med fem år åt gången, för 
närvarande fram till den 31 december 2021. 

Enligt gällande detaljplan är inte förskoleverksamhet planenlig och Arrendestället är belä-
gen i ett industri- och handelsområde som därmed kan ses som ej lämplig för denna typ av 
verksamhet. Kommunen avser att ansöka om avstyckning via lantmäteriförrättning och se-
dan sälja fastigheten enligt vad detaljplanen tillåter. 

1 § Upplåtelse 

Fastighetsägaren upplåter härmed den del av fastigheten Gredelby 1:3 som har markerats 
på bifogad karta, Bilaga 1, ett område på ca 1000kvm (”Arrendestället”). 

2 §  Ändamål 

Fastighetsägaren upplåter till arrendatorn rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, 
nyttja arrendeområdet för att bedriva förskoleverksamhet. 

3 § Arrendetid 

Arrendet gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2023 och med en 
ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Uppsägning ska ske skriftligen. Vid utebli-
ven uppsägning förlängs avtalet på ett (1) år i taget och på i övrigt oförändrade villkor. 
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4 §  Arrendeavgift och betalning 

Arrendeavgiften uppgår till 10 000 kronor per år.  

Avgiften skall betalas förskottsvis senast den första dagen på arrendeåret till plusgirokonto 
25 17 37-3. 

Arrendeavgiften är anpassad till konsumentprisindextalet (totalindex) 336,97 för oktober 
månad 2020 (Bastalet) och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår 
skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast 
före det aktuella arrendeårets början. 

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå med den procentsats som följer av den rän-
telag som gällde vid Avtalets ingående. 

5 § Förbud mot överlåtelse 

Arrendatorn eller hans konkursbo äger inte rätt att utan fastighetsägarens skriftliga sam-
tycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe. Arrendatorn äger inte heller rätt 
att utan Fastighetsägarens föregående skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätt till hela el-
ler del av Arrendestället, annat än vad som framgår av Avtalet. 

6 §  Ansvar 

Arrendatorn ansvarar för inhämtande och bekostnad av erforderlig myndighets tillstånd/lov 
för uppförande av anläggning som ska ske enligt detta Avtal. 

Arrendatorn är skyldig att följa och bekosta gällande hälsoskydds- och miljöskyddslagstift-
ning samt inhämta de myndighets tillstånd om erfordras för verksamheten. Arrendatorn 
svarar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt angi-
ven lagstiftning.  

Arrendatorn ska vidare ansvara för alla person- och egendomsskador samt för skador på 
fastigheten som uppkommer till följd av Arrendatorns verksamhet inom Arrendestället. 
Ansvaret enligt denna punkt gäller även för skador som upptäcks först efter det att Avtalet 
upphört.  

Arrendatorn ska utföra regelbunden och löpande tillsyn av anläggningen inom Arrendestäl-
let och tillse att utformning och underhåll, skötsel, etc vid var tid är sådant att lagkrav och 
tillstånd uppfylls samt att risken för olycksfall förebyggs och begränsas. Det åligger vidare 
Arrendatorn att upprätta eventuella erforderliga säkerhetsanordningar, anvisningar eller 
liknande instruktioner som behövs för att förebygga att skada uppstår vid allmänhetens 
nyttjande av anläggningen eller vistelse inom Arrendestället.  

Arrendatorn svarar för att miljöfarlig verksamhet ej förekommer inom Arrendestället. 
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7 §  Arrendeställets skick, drift och underhåll 

Arrendestället upplåts i befintligt och av Arrendatorn godkänt skick.  

Arrendatorn ansvarar för all drift (sophantering, skötsel av ytor mm) och underhåll av Ar-
rendestället och är skyldig att alltid hålla Arrendestället i ett väl vårdat skick. Arrendatorn 
är skyldig att omgående laga staket och andra anordningar som hör till anläggningen.  

På Arrendestället får inte anordningar för reklam, annat än för den verksamhet som bedrivs 
av Arrendatorn inom Arrendestället, sättas upp. För det fall skylt sätts upp är Arrendatorn 
skyldig att söka och följa erforderliga myndighetslov och/eller tillstånd.  

Underlåter Arrendatorn att fullgöra skyldighet enligt punkterna 6 och 7, och vidtas inte rät-
telse inom 14 dagar från mottagande av anmodan om rättelse äger Fastighetsägaren rätt att 
säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. 

I det fall inte rättelse sker trots uppmaning från kommunen äger kommunen rätt att säga 
upp avtalet med omedelbar verkan.  

8 §  Elanslutning och kostnader 

Arrendatorn ansvarar för att införskaffa eventuell elanslutning till Arrendestället, och ska 
erlägga avgift för den elkraft som förbrukas inkl. motsvarande fasta avgifter för den el som 
hänför sig till Arrendestället.  

9 §  Försäkring 

Arrendatorn ska inneha erforderlig ansvars- och egendomsförsäkring för den verksamhet 
som Arrendatorn bedriver inom Arrendestället. Fastighetsägaren svarar för försäkring av 
Fastigheten. 

10 § Arrendet upphörande 

När Avtalet upphör ska Arrendatorn bortföra samtliga anläggningar som uppförts inom Ar-
rendestället och återställa Arrendestället i så vitt möjligt ursprungligt skick eller enligt Fas-
tighetsägarens anvisningar. Arrendatorn ansvarar även för att åtgärda eventuella skador när 
upplåtelsetiden upphör. Arrendatorn ska meddela Fastighetsägaren då avstädning/återställ-
ning av området är verkställt så att besiktning kan genomföras. Återställande ska vara slut-
fört senast inom två (2) veckor från Avtalets upphörande.  

För det fall Arrendatorn tillhörig egendom finns kvarlämnad på Arrendestället efter arren-
detidens utgång äger Fastighetsägaren överta denna utan ersättning, alternativt återställa 
Arrendestället på Arrendatorns bekostnad.  

Arrendatorn har inte rätt till ersättning med anledning av Avtalets upphörande.   
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11 § Hänvisning till jordabalken 

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om anläggningsar-
rende. 

12 §  Övrigt 

Detta avtal utgör hela avtalet mellan Parterna i anledning upplåtelsen av arrende och ersät-
ter alla tidigare förhandlingar och överenskommelser rörande innehållet i Avtalet, oavsett 
om sådan överenskommelse träffats skriftligen eller muntligen. 

Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 
undertecknade av Parterna.  

Meddelanden enligt Avtalet ska skickas till Part på adress enligt ingressen ovan och anses 
mottaget 

(i) Vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet 

(ii) Om avsänt med rekommenderat brev, tre (3) dagar efter avlämnande 
för postbefordran; eller 

(iii) Om skickat med e-post, när mottagaren bekräftar mottagandet. 

______________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka Fastighetsägaren och Arrendatorn tagit 
var sitt. 

Knivsta 2021-   

  
_________________________ _____________________    
Klas Bergström  Daniel Lindqvist 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

 
Knivsta 2021-   
   

________________________ _____________________  
 

Ballongens Montessoriförskola Ballongens Montessoriförskola  
Arrendator   Arrendator   

Bilaga 1, karta över Arrendestället 
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Handläggare 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-11 

Diarienummer 
KS-2021/367 

   
 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om medel ur KS prioriterade – Finansiering av 
genomlysning av styr- och stödfunktioner samt utredning om 
alternativ finansiering av VA-ledning   
 
Förslag till beslut 
1. Genomlysningen av förvaltningens styr- och stödverksamheter finansieras av 

kommunstyrelsens prioriterade medel med 200 000 kronor. 
2. Genomförandet av en utredning om olika finansieringsalternativ för VA-ledning Käppala 

finansieras av kommunstyrelsen prioriterade medel med 300 000 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genomlysningen av kommunens styr- och stödfunktioner syftar till att utveckla arbetssätt och 
samspel så att gemensamma resurser i form av styr- och stödfunktionerna används på ett 
optimalt sätt och stödjer kärnverksamheten att utvecklas i den takt som Knivsta kommuns 
befolkningstillväxt kräver. 
En utredning för att identifiera och kartlägga alternativa finansieringsmöjligheter till VA-
ledning Käppala förväntas kunna användas som kunskapsunderlag även i andra kommande 
investeringar i kommunal infrastruktur. 
 
Genomlysningen av förvaltningens styr- och stödverksamheter 
Knivsta kommun växer och detta sätter tryck på kommunorganisationen att möta de krav på 
utökad välfärdsservice som en växande befolkning och bebyggelse kräver. Knivstas 
kommunorganisation består av en förvaltning och åtta (snart nio) kontor under ledning av 
kommundirektören. Kommunens styr- och stödfunktioner är i huvudsak samlade under tre av 
kontoren - kommunledningskontoret, ekonomikontoret och HR-kontoret.  
Det finns olika förväntningar i organisationen på hur styr- och stödfunktioner ska stödja 
kärnverksamheten i sina uppdrag. Upplevelser finns att krav från stödfunktioner tar mycket 
fokus för kontors- och enhetschefer. Samtidigt upplever stödfunktionerna att förväntningarna 
på deras leveranser är höga från kärnverksamheten  och utifrån tillgängliga resurser inte är 
alltid möjliga att leva upp till.  
Genomlysningen syftar till att utveckla arbetssätt och samspel så att gemensamma resurser i 
form av styr- och stödfunktionerna används på ett optimalt sätt och stödjer 
kärnverksamheten att utvecklas i den takt som Knivsta kommuns befolkningstillväxt kräver. 
Tidplanen för genomförandet är att efter upphandling av konsultstöd genomföra 
analys/kartläggning fram till augusti. Efter detta kommer kommunens ledningsgrupp, med 
stöd från upphandlade konsulter, jobba vidare med frågan under hösten och leverans av 
slutrapport med färdvägen framåt förväntas kunna vara klar i november.  
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Utredning om olika finansieringsalternativ för VA-ledning Käppala 
Knivsta kommun är i stark tillväxt och står inför stora investeringar i kommunal infrastruktur 
de kommande åren. Det finns därför behov av att titta på alternativa finansieringsmöjligheter 
och jämföra dessa med den ”traditionella” lösningen att kommunen lånar av Kommuninvest 
och bygger på sin låneskuld.  
Det finns idag ett stort intresse av att långsiktigt placera privat kapital i offentlig verksamhet 
och utifrån Knivstas kommande tillväxt så anser förvaltningen att vi bör titta även på denna 
möjlighet. Den investering som ligger närmast i tiden är VA-ledning till Käppala (under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut senare i år) och det vore därför ett intressant 
objekt att börja undersöka om det finns alternativa finansieringslösningar för. 
Den utredning som förvaltningen söker finansiering för består i att identifiera och kartlägga 
alternativa finansieringsmöjligheter till VA-ledning Käppala. Utredningen ska även innehålla 
bl.a. följande: 

 Konsekvensanalys, övergripande tillvägagångssätt och identifiering av potentiella 
investerare. 

 Övergripande analys av olika tillvägagångssätt. 

 Presentation av jämförelsecase. 

 Effekter av olika finansieringsalternativ, såväl ekonomiskt som bidragande till 
kommunens framtida utveckling. 

 Analys av riskerna med den alternativa finansieringsmodellen jämfört med 
traditionella finansieringslösningar. 

 Rekommendation av finansieringslösning samt presentation av ekonomiska effekter 
av rekommenderat finansieringsalternativ. 

Efter upphandling av konsultstöd så beräknas utredningen pågå över sommaren och 
avslutas i juli/augusti 2021. 
Vad som framkommer av utredningen förväntas kunna användas som kunskapsunderlag 
även i andra kommande investeringar i kommunal infrastruktur. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektör 

 

 

 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-06 

Diarienummer 
KS-2021/343 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 
2022 
 
Förslag till beslut 

1. År 2022 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:  
24 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
29 augusti 
26 september 
24 oktober  
12 december. 

2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
År 2022 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar: 
19 januari 
16 februari 
23 mars 
27 april 
1 juni 
31 augusti  
28 september 
26 oktober  
23 november. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.   
Övergripande om sammanträdesplaneringen 
Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska 
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.  
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar att fullmäktige normalt ska ha sammanträden 
varje månad utom i januari, juli, augusti och december, men att fullmäktige får besluta att 
sammanträden ska hållas annan månad om detta är lämpligare. 
Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till 
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan 
sammanträdet. För att detta ska fungera krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ, 
har sina sammanträden tillräckligt långt innan fullmäktiges sammanträden för att protokollet 
ska bli justerat innan utskicket till kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta ungefär en 
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månads mellanrum mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. 
Förslaget till sammanträdesplanering tar hänsyn till detta i så hög utsträckning som möjligt. 
Särskilda anpassningar under valåret 2022 
Sammanträdesplaneringen är gjord med särskild hänsyn till att 2022 är ett valår. 
Anpassningarna innebär att sammanträden hålls i januari och augusti men inte i maj, samt 
ändrade sammanträdesdagar från och med oktober. Orsaken till att sammanträdesdagen 
ändras från onsdagar till torsdagar är för att inte krocka med regionfullmäktige, som har 
onsdagar som ordinarie sammanträdesdag. Det är lämpligt att göra den förändringen vid en 
ny mandatperiod.  
Nyvalda kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober 2022 och förslaget är att fullmäktige har 
sitt konstituerande sammanträde i oktober. Det är nyvalda fullmäktiges ålderspresident som 
kallar till sammanträdet. Den föreslagna sammanträdesdagen är torsdagen den 27 oktober.  
Enligt kommunens ordinarie ekonomiska årsplanering ska budget beslutas av fullmäktige i 
juni. När det är valår är det dock det nyvalda fullmäktige som ska anta budgeten, vilket 
beräknas kunna ske i november. Eftersom ordinarie budgetfullmäktige så att säga utgår 
ersätts sammanträdena i maj och juni av ett enda sammanträde i början av juni.   
För att få ett jämnt flöde av ärenden har kommunfullmäktige istället ett sammanträde i januari 
2022, och även ett sammanträde i slutet av augusti – främst för att i så hög utsträckning som 
möjligt avlasta konstituerande fullmäktige och budgetfullmäktige från övriga ärenden.  
Nämndernas sammanträdesplanering 
När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder planera 
sina. Utöver ovanstående begränsningar tillkommer nu ett arbete med att passa in 
sammanträden för att få ett flöde av ärenden vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Dessutom har kommunen i praktiken bara ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndssammanträden, vilket innebär att det normalt inte är möjligt för nämnder att ”dela” 
sammanträdesdatum. Även om deltagandet på distans har medfört större flexibilitet i den 
delen är det ändå inte lämpligt att dela sammanträdesdatum, eftersom det gör det svårt för 
förtroendevalda att sitta i flera nämnder samt för t.ex. kommunalråden att delta på 
sammanträden när reglementet medger det.   
För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte 
lägga sammanträden för tätt.  
Av allt detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl 
gjorts utifrån ovanstående faktorer, något som även gäller utskottssammanträden. Arbetet 
förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar.  
Kommunstyrelsens planering av utskottssammanträden 
Utskottens sammanträdestider kommer att planeras separat med utgångspunkt från 
kommunstyrelsens sammanträdesdatum.  
Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt uppgifter från 2018 beräknas ett kommunstyrelsesammanträde kosta ca 45-50 000 
kronor, och ett extra fullmäktigesammanträde ca 110 000 kronor. Observera att detta är 
beräknat på relativt långa sammanträden, vilket för kommunfullmäktiges del innebär ungefär 
4-5 timmar.  
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Revisorerna 
Nämndsekreterargruppen 
Kommunikationsenheten 
 

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

Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen, i synnerhet för sammanträden som ligger på kvällstid.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

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

 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
 
 

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

Tjänsteskrivelse 
2021-04-16 

Diarienummer 
KS-2021/298 

 
Kommunstyrelsen 

Reviderad instruktion för Kommunala pensionärsrådet  
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar instruktionen för Kommunala pensionärsrådet, enligt förslaget 
daterat 2020-09-22.  

2. Instruktionen börjar gälla den 1 juli 2021.  
Sammanfattning av ärendet 
Rådets instruktioner uppdaterades senast 2011 och är i behov av revidering. Den nya 
instruktionen har tagits fram i samråd med pensionärsrådet.  
Bakgrund 
Förslaget till instruktioner godkändes av Kommunala pensionärsrådet på mötet den 22 
september 2020 och lämnas nu över till kommunstyrelsen för antagande.  
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och instruktionen 
beskriver rådets syfte, sammansättning och arbetssätt. Ändringarna görs för att instruktionen 
ska följa kommunens mallar för styrdokument och framför allt harmonisera med instruktionen 
för Kommunala funktionsrättsrådet (tidigare Rådet för funktionshindersfrågor), som haft en 
mycket äldre instruktion i större behov av revidering. Eftersom råden har sammanträden 
samma dagar och delvis tillsammans har det har varit angeläget att se till att arbetssätten är 
mer lika.  
Särskilt om förslaget till ny instruktion 
De båda rådens instruktioner har beretts i stort sätt parallellt under 2020, men eftersom 
funktionsrättsrådets styrdokument krävde mer arbete har det dröjt innan ärendet kunnat 
läggas till kommunstyrelsen för beslut. Eftersom funktionsrättsrådet samtidigt enligt förslaget 
byter namn har det varit enklast att anta båda instruktionerna samtidigt så att samma termer 
kan användas genomgående.  
Den nu gällande instruktionen antogs 2011 och är i stort sätt ändamålsenlig, men vissa 
förenklingar i rådets rutiner föreslås. Den största förändringen är att rådets möten ska 
dokumenteras i mötesanteckningar i stället för protokoll. Enligt den nya instruktionen ska 
dagordningen också specificera vilka ärenden som är informationsärenden eller 
dialogärenden, för att förtydliga rådets funktion som dialogpartner till kommunens nämnder.   
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet förväntas inte innebära några ekonomiska konsekvenser.  
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Förslag på instruktion  
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Pensionärsorganisationerna 
 

 

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

Att anta en instruktion för hur ett kommunalt organ arbetar är en rent administrativ åtgärd 
som inte direkt 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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1. Syfte 
Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är kommunstyrelsens organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
pensionärsorganisationerna.  
Kommunala pensionärsrådet ska 

 förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 

 verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering,  

 initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltning 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

2. Sammansättning 
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådets 
ordförande respektive vice ordförande utgörs av kommunstyrelsens ordförande respektive 
andre vice ordförande. Socialnämndens ordförande är också ledamot i rådet. En tjänsteman 
från den kommunala förvaltningen utses till rådets sekreterare. 
De riksorganisationer för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen bör, efter beslut i kommunstyrelsen, vara representerade i rådet 
med två ordinarie ledamöter och en ersättare per organisation. Pensionärsorganisationerna 
utser själva sina ledamöter och ersättare.  
Kommunala pensionärsrådet kan bjuda in företrädare från de kommunala nämnderna, 
förvaltningen eller bolagen; från övriga myndigheter och organisationer liksom andra 
sakkunniga för att delta i rådets sammanträden.  

3. Uppgifter 
Kommunala pensionärsrådet bör  

 hålla sig informerat om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör pensionärerna 

 ta till vara och framföra pensionärsorganisationernas erfarenheter och synpunkter 

 lämna yttrande i frågor av vikt för pensionärerna i kommunen 

 medverka vid information till pensionärsorganisationerna.  
Kommunens företrädare i rådet ska 

 verka för att kommunens nämnder och förvaltning kontaktar pensionärsrådet i ett 
tidigt skede gällande planer och förändringar som inverkar på förutsättningarna för en 
bra samhällsmiljö för äldre i Knivsta kommun 

 informera rådet om frågor som behandlas i kommunstyrelsen och som kan påverka 
livsmiljön för äldre i Knivsta kommun 

Pensionärsorganisationernas företrädare i rådet ska 

 informera rådet om aktuella frågor och projekt inom pensionärsorganisationerna  
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 driva frågor om förbättringar för hela gruppen pensionärer i Knivsta 

 informera sina organisationer om frågor som behandlats i rådet.  

4. Arbetsformer 
 Rådet bör sammanträda minst 4 gånger per år. 

 Kallelse bör skickas ut senast 14 dagar innan rådets sammanträde 

 Sammanträdestider fastställs av KPR inför varje nytt år. Sammanträdena ska ligga i 
anslutning till Kommunala funktionsrättsrådets (KFR:s) sammanträden. Frågor som är 
av intresse för både KFR och KPR tas upp under en gemensam mötestid.  

 Såväl rådens ledamöter som kommunens verksamheter kan lämna förslag på punkter 
till dagordningen. Dagordningen sammanställs av rådets sekreterare och stäms av med 
rådens ledamöter inför mötet via e-post. Ordföranden har sista ordet om 
dagordningens innehåll. Punkter till dagordningen ska skickas till sekreteraren i god 
tid, senast tre veckor innan mötet. 

 Ärenden som tas upp på sammanträden ska i dagordningen kategoriseras som 
information eller dialog för att markera vilken roll rådet kan spela i frågan.  

o Informationsärenden är ärenden där utgångspunkten är att frågan redan är 
avgjord och/eller där rådets synpunkter inte behövs.  

o Dialogärenden är ärenden där rådet har möjlighet att diskutera en fråga med 
och direkt ge synpunkter till kommunens tjänstemän.  

 Vid rådets sammanträden förs mötesanteckningar. De färdiga mötesanteckningarna 
sänds ut till rådets ledamöter och publiceras på webben på liknande sätt som 
nämndernas möteshandlingar. 

 Representanter för rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör 
äldrefrågor inom respektive nämnds ansvarsområde.  

 Rådets arbetsformer utvärderas minst en gång per år. 

 Minst en gång per mandatperiod bör rådets ledamöter ges utbildning med syfte att 
underlätta och utveckla rådets arbete och arbetsformer. 

5. Ändring av instruktion 
Kommunala pensionärsrådet eller kommunstyrelsen kan föreslå en ändring av dessa 
instruktioner. 

6. Fastställelse 
Kommunstyrelsen fastställer instruktionerna för Kommunala pensionärsrådet. 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-16 

Diarienummer 
KS-2021/299 

   
 

Kommunstyrelsen 

Byte av namn på Rådet för funktionshindersfrågor till Kommunala 
funktionsrättsrådet samt reviderad instruktion 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen byter namn på Rådet för funktionshindersfrågor till Kommunala 
funktionsrättsrådet. 

2. Kommunstyrelsen antar instruktionen för Kommunala funktionsrättsrådet enligt förslaget 
daterat den 23 februari 2021.  

3. Instruktionen och namnbytet börjar gälla den 1 juli 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Rådets instruktioner antogs 2004 och behöver uppdateras och revideras. Samtidigt föreslår 
rådet ett namnbyte till Kommunala funktionsrättsrådet för att bättre visa att rådets 
fokusområde är rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar.  
 
Bakgrund 
Förslaget till instruktioner godkändes av Rådet för funktionshindersfrågor på mötet den 23 
februari 2021 och lämnas nu över till kommunstyrelsen för antagande. Rådet är 
organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
Rådet inrättades under kommunens första år och hette då Kommunala handikapprådet. År 
2012 bytte rådet namn till Rådet för funktionshindersfrågor (RFH), men nu föreslås ännu ett 
namnbyte för att bättre spegla att rådets inriktning är rättigheterna för funktionsnedsatta 
snarare än de funktionshinder som kan finnas i omgivningen. Vid tillfället för namnbytet 2012 
reviderades inte rådets instruktion och den är således inte ändrad sedan 2004.  
Särskilt om förslaget till ny instruktion 
Instruktionen har beretts under år 2020 i stort sätt parallellt med instruktionen för Kommunala 
pensionärsrådet. Råden har sammanträden samma dagar och delvis tillsammans och det 
har varit angeläget att se till arbetssätten är mer lika. Förslaget till ny instruktion för 
pensionärsrådet var färdigt i september 2020, men funktionsrättsrådets styrdokument krävde 
mer arbete och därför har det dröjt innan ärendet kunnat läggas till kommunstyrelsen för 
beslut.  
Eftersom funktionsrättsrådet samtidigt enligt förslaget byter namn har det varit enklast att 
anta båda instruktionerna samtidigt så att samma termer kan användas genomgående.  
Den uppdaterade instruktionen innehåller utförligare beskrivning av rådets syfte, 
sammansättning och arbetssätt och en lista med särskilt definierade begrepp. Framför allt 
innebär revideringen att rådets instruktion följer kommunens mallar för styrdokument och 
harmoniserar med instruktionen för Kommunala pensionärsrådet.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska förutsättningar.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Förslag på instruktion 2021-02-23 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Funktionsrätt Knivsta 
 

 
 
 
 

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

Att anta en instruktion för hur ett kommunalt organ arbetar är en rent administrativ åtgärd 
som inte direkt 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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1. Syfte 
Det kommunala funktionsrättsrådet (KFR) är kommunstyrelsens organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
funktionsrättssorganisationerna som är verksamma i Knivsta.  
Kommunala funktionsrättsrådet ska 

 förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättningar 

 verka för att funktionsrättsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering 

 initiera nya funktionsrättsfrågor i nämnder och förvaltning 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

2. Definitioner 
Följande begrepp definieras särskilt: 
Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga hos en person. 
Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen. 
Funktionsrätt handlar om individens rättigheter i olika samhällsfunktioner, med fokus på 
principerna om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle. 
Paraplyorganisation är en övergripande organisation eller förening där flera 
intresseföreningar är medlemmar.  

3. Sammansättning 
Kommunala funktionsrättsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådets 
ordförande respektive vice ordförande utgörs av kommunstyrelsens ordförande respektive 
andre vice ordförande. Socialnämndens ordförande är också ledamot i rådet. En tjänsteman 
från den kommunala förvaltningen utses till rådets sekreterare. 
Paraplyorganisationer som organiserar medlemsföreningar på funktionsrätts-, 
funktionshinders- eller funktionsnedsättningsområdet får utse representanter till rådet. 
Representanterna ska vara bosatta i Knivsta kommun. Varje paraplyorganisation ska ha minst 
två, och som mest tre, representanter, och har rätt till en ersättarplats vardera.   
Kommunala funktionsrättsrådet kan bjuda in företrädare från de kommunala nämnderna, 
förvaltningen eller bolagen; från övriga myndigheter och organisationer liksom andra 
sakkunniga för att delta i rådets sammanträden.  

4. Uppgifter 
Kommunala funktionsrättsrådet bör 

 hålla sig informerat om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör personer med funktionsnedsättningar 
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 ta till vara och framföra funktionsrättsorganisationernas erfarenheter och synpunkter 

 lämna yttrande i frågor av vikt för personer med funktionsnedsättningar i kommunen 

 medverka vid information till funktionsrättsorganisationerna. 

Kommunens företrädare i rådet ska 

 verka för att kommunens nämnder och förvaltningar kontaktar funktionsrättsrådet i ett 
tidigt skede gällande planer och förändringar som inverkar på förutsättningarna för en 
bra samhällsmiljö för funktionsnedsatta i Knivsta kommun 

 informera rådet om frågor som behandlas i kommunstyrelsen och som kan påverka 
livsmiljön för personer med funktionsnedsättningar i kommunen. 

Funktionsrättsorganisationernas företrädare i rådet ska 

 informera rådet om aktuella frågor och projekt inom funktionsrättssorganisationerna  

 driva frågor om förbättringar för de grupper de representerar i Knivsta 

 informera sina organisationer om frågor som behandlats i rådet. 

5. Arbetsformer 
Rådet bör sammanträda minst 4 gånger per år. 
Kallelse bör skickas ut senast 14 dagar innan rådets sammanträde.  
Sammanträdestiderna fastställs av KFR inför varje nytt år. Sammanträdena ska ligga i 
anslutning till Kommunala pensionärsrådets (KPR:s) sammanträden. Frågor som är av 
intresse för både KFR och KPR tas upp under en gemensam mötestid.  
Såväl rådens ledamöter som kommunens verksamheter kan lämna förslag på punkter till 
dagordningen. Dagordningen sammanställs av rådets sekreterare och stäms av med rådens 
ledamöter inför mötet via e-post. Ordföranden har sista ordet om dagordningens innehåll. 
Punkter till dagordningen ska skickas till sekreteraren i god tid, senast tre veckor innan mötet. 
Ärenden som tas upp på sammanträden ska i dagordningen kategoriseras som information, 
dialog/samråd för att markera vilken roll rådet kan spela i frågan.  
Informationsärenden är ärenden där utgångspunkten är att frågan redan är avgjord och/eller 
där rådets synpunkter inte behövs.  
Dialog- och samrådsärenden är ärenden där rådet har möjlighet att diskutera en fråga med och 
direkt ge synpunkter till kommunens tjänstemän.  
Vid rådets sammanträden förs mötesanteckningar. De färdiga mötesanteckningarna sänds ut 
till rådets ledamöter och publiceras på webben på liknande sätt som nämndernas 
möteshandlingar.  
Representanter för rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör 
funktionsrättsfrågor inom respektive nämnds ansvarsområde. 
Rådets arbetsformer bör utvärderas minst en gång per år. 
Minst en gång per mandatperiod ska rådets ledamöter ges utbildning med syfte att underlätta 
och utveckla rådets arbete och arbetsformer. 
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6. Arvode 
Till de ledamöter i rådet som inte är kommunalråd ska timarvode samt reseersättning betalas 
enligt gällande arvodesreglemente för kommunala förtroendeuppdrag. 

7. Ändring av instruktion 
Kommunala funktionsrättsrådet eller kommunstyrelsen kan föreslå en ändring av dessa 
instruktioner. 

8. Fastställelse 
Kommunstyrelsen fastställer instruktionerna för Kommunala funktionsrättsrådet. 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-21 

Diarienummer 
KS-2021/278 

   
 

Kommunstyrelsen 

Arrendeavtal för aktivitetsyta med inriktning innebandy mellan CIK 
och Hälsohuset. 
KS-2021/278 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det föreslagna arrendeavtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun har till sitt förfogande en yta mellan CIK och 
Hälsohuset som är en återställningsyta för skolan i och med byggandet av CIK. Det är nu en 
lokal förening, SK VIDE som önskar arrendera en del av marken för att uppföra en yta som 
kan användas både av skola, förening och som spontanidrottsplats.  
 
 
Bakgrund 
Arrendatorn (SK VIDE) är en förening i Knivsta som avser erbjuda möjligheter för 
allmänheten att hyra anläggningen, för skola att använda den för sin undervisning och för 
allmänheten att använda spontant. En yta med inriktning för innebandy som ger möjlighet till 
spontanidrott av flera olika slag. Spontanidrottsplatser är efterfrågade bland kommunens 
invånare och under de tider som inte allmänheten eller föreningar hyr anläggningen kan den 
nyttjas av kommunens Kultur- och fritidsverksamhet enligt särskild överenskommelse mellan 
parterna. Mot denna bakgrund har parterna enats om att Fastighetsägaren ska upplåta 
nyttjanderätt till Arrendatorn på i Avtalet angivna villkor. 
 
Ytan mellan Knivsta Centrum för idrott och Kultur (CIK) och Hälsohuset har i dagsläget flera 
användningsområden. Förvaltningen har iordningställt boulebanor, det finns en arrendator 
som har verksamhet för padeltennis, skolan har en längdhoppsgrop och en 60 meters bana 
till sitt förfogande samt en stor grusyta tillgänglig för en mängd olika aktiviteter.  
Ytan som föreslås skulle då iordningsställas med asfalt, sarg och stängsel som sedan 
arrendatorn hyr.  
Förvaltningen ser ytan som attraktiv och i väntan på annan användning ser vi den föreslagna 
anläggningen som ett fint användningsområde för många. En trygg plats att vara på och gör 
den totala ytan mer variationsrik och tilltalande. För postnumret som ytan ligger på är det 
lägst antal föreningsaktiva i dagsläget, en siffra som förhoppningsvis skulle gå att ändra till 
det positiva med en förutsättning som denna anläggning skulle ge.  
 
Arrendeställe 
Den del av fastigheten Knivsta Särsta [3:1] som utgör arrendestället har markerats på 
bifogad karta, bilaga 1. 
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Ändamål 
Arrendestället ska användas för uppförande av en utomhusanläggning med inriktning för 
innebandy i storlek 40 x 20 m aktivitetsyta och totalyta med biyta inkluderad 44 x 27 m. 
Användningsområdet för ytan är betydligt mer än för innebandy, basket, bollsport, lek, 
racketsport osv. Fastighetsägaren står för markarbete och uppförande sarg och stängsel. 
Arrendatorn står för kostnader utöver det såsom belysning, lås, övrig inredning.  
Upplåtelsetid  

Arrendatorn får hyra anläggningen mot en årlig avgift, perioden 2021-06-01–2031-06-01. Om 
Fastighetsägaren behöver ta marken i anspråk så erbjuds Arrendatorn en alternativ yta inom 
kommunen och Fastighetsägaren står då för de kostnader som uppkommer för att flytta 
anläggningen. 

Arrendatorn får inte på arrendestället uppföra någon annan anläggning utan 
Fastighetsägarens samtycke. 
Arrendatorn är skyldig att följa gällande hälsoskydds- och miljöskyddslagstiftning samt 
inhämta de myndighets tillstånd som erfordras för verksamheten. Arrendatorn svarar för de 
kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt denna lagstiftning. 
11 kap. 5–6 a § jordabalken om rätt till ersättning för arrendatorn med anledning av arrendets 
upphörande gäller alltså inte för detta avtal.  
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys  
För iordningställande av den föreslagna anläggningen med asfalt, stängsel och en sarg så är 
det en beräknad kostnad om 600 tkr. Med en avskrivningsperiod på 10 år så är 
avskrivningskostnaden 60 tkr/år som kommer faktureras arrendatorn. Övrig driftskostnad 
ryms inom befintlig budget samt ev. övriga intäkter från uthyrning av anläggningen.  
 
Arrendatorn har uppvisat genomtänkta budgetkalkyler med både egna ideella timmar, egna 
investeringar men också en stor del bidragsfinansiering. Vid ev. avslag på samtliga av de 
ansökningar gällande bidrag som föreningen gjort så går inte projektet att genomföra. 
Beroende på vilken summa som ev. bifalles så kan summan av de sökta investeringsmedlen 
minska.  
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Bilaga 1. Arrendeavtal med bifogad karta 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Lena K Larsson 
Förvaltningschef Kultur och Fritid 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
I undersökningen Liv- hälsa ung som genomförts senast 2019 framgår det tydligt att barn- 
och unga efterfrågar spontanidrottsplatser i områden där dom bor. En yta som denna har ett 
stort användningsområde från morgon till sen kväll för barn och unga både på skoltid och 
under sin fria tid.  
Att göra det tillgängligt och enkelt för barn och unga att vara fysiskt aktiva gynnar deras liv 
både kort sikt men också över tid. 
SK VIDE har gjort ett referensgrupparbete med ungdomar i projektet. Det är för föreningen 
viktigt att barn och ungas perspektiv har varit närvarande och avgörande i det fortsatta 
arbetet.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Om den attraktiva ytan behöver användas till annat inom avtalsperioden behöver kommunen 
hitta en annan plats för ändamålet.  
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

I undersökningen Liv-hälsa-ung från 2019 har följande svarat på undersökningen: 
• Målgrupp är elever i åk 7, åk 9 och åk 2 i gymnasiet, samtliga kommuner.  

 
Det är en hög andel som svarar att tryggheten på skolan och på fritiden är det stort behov av.  
En anläggning av det här slaget möter upp behovet av trygg fysisk plats där man spontant 
eller organiserat kan röra på sig.  
 
Det undersökningen visar är också att stor andel av åldersgruppen slutar med föreningsidrott 
i den här delen av livet. Det blir då viktigt att engagera ungdomar att ändå röra på sig och 
kanske motiveras till att kopplas ihop med föreningsidrott på ett enkelt sätt.  
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Arrendeavtal - Anläggningsarrende 

 

Detta arrendeavtal (”Avtalet”) har träffats denna dag (”Avtalsdagen”) mellan 

1. Knivsta kommun, 212000-3013, 741 75 Knivsta (”Fastighetsägaren”)  

och 

2. SK VIDE, 817601-5835, Granstigen 2, 741 46 Knivsta (”Arrendatorn”)  
1 och 2 kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och enskilt för ”Part” 

Bakgrund 

Arrendatorn är en förening som avser erbjuda möjligheter för skolan att använda en utom-
husrink med inriktning för innebandy under dagtid, vardagar. Övrig tid kommer anlägg-
ningen användas dels av föreningen själva men också för spontanidrott och som boknings-
bar anläggning.  

En uteanläggning av detta slag är ständigt i efterfrågan bland kommunens invånare då möj-
lighet till spontanidrott är angelägen. Under de tider som allmänheten inte hyr anlägg-
ningen kan den nyttjas av kommunens Kultur- och fritidsverksamhet enligt särskild över-
enskommelse mellan Parterna.  

Mot denna bakgrund har Parterna enats om att Fastighetsägaren ska upplåta arrende till Ar-
rendatorn på i Avtalet angivna villkor. 

1 § Upplåtelse 

Fastighetsägaren upplåter härmed den del av fastigheten Särsta 3:1 som har markerats på 
bifogad karta, Bilaga 1, totalt ca 44 x 27 m (”Arrendestället”). 

2 §  Ändamål 

Arrendestället ska användas för uppförande av en utomhusrink med inriktning för inne-
bandy. Arrendatorn äger rätten att inom Arrendestället och under arrendetiden bibehålla en 
utomhusrink med inriktning för innebandy i storlek 40 x 20 meter. Inklusive extra biyta 
kommer arrendeområdet att vara totalt 44 x 27 m.  
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Innan byggnation och utsättning sker ska Parterna ta kontakt med varandra för att tillsam-
mans se ut exakt plats inom Arrendestället för anläggandet av utomhusrink och gångväg från 
parkeringen.  

Fastighetsägaren svarar för samtliga kostnader gällande uppförande av sarg, golv och stäng-
sel samt en gångväg från parkeringen.  

Efter färdigställande ska Arrendatorn upplåta speltider på anläggningen till allmänheten 
samt till Knivsta kommuns Kultur- och fritidsverksamhet enligt §11 nedan.  

Arrendatorn får inte använda Arrendestället för annat ändamål än vad som framgår ovan och 
får inte heller inom Arrendestället uppföra byggnad eller någon annan anläggning än vad 
som framgår ovan utan Fastighetsägarens föregående skriftliga samtycke. 

Arrendatorn ansvarar för att genomföra sitt åtagande så att anläggningen blir brukbar inom 
den 31 december 2021. 

3 § Arrendetid 

Arrendet gäller från och med 2021-06-01 till och med 2031-06-01 och med en ömsesidig 
uppsägningstid om 6 månader. Uppsägning ska ske skriftligen. Vid utebliven uppsägning 
förlängs avtalet på 1 år i taget och på i övrigt oförändrade villkor. 

Om Fastighetsägaren behöver ta marken i anspråk så erbjuds Arrendatorn en alternativ yta 
inom kommunen och Fastighetsägaren står då för de kostnader som uppkommer för att flytta 
anläggningen. 

4 § Arrendeavgift och betalning 

Arrendeavgiften uppgår till 60 000 kronor per år.  

Avgiften skall betalas i slutet av varje år, mot faktura utsänd av Fastighetsägaren. 

Arrendeavgiften är anpassad till konsumentprisindextalet (totalindex) 336,97 för oktober 
månad 2020 (Bastalet) och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrende år 
skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast 
före det aktuella arrendeårets början. 

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå med den procentsats som följer av den rän-
telag som gällde vid Avtalets ingående. 

5 § Förbud mot överlåtelse 

Arrendatorn eller hans konkursbo äger inte rätt att utan fastighetsägarens skriftliga samtycke 
överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe. Arrendatorn äger inte heller rätt att utan 
Fastighetsägarens föregående skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätt till hela eller del av 
Arrendestället, annat än vad som framgår av Avtalet. 
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6 §  Ansvar 

Arrendatorn ansvarar för inhämtande och bekostnad av erforderlig myndighets tillstånd/lov 
för uppförande av anläggning som ska ske enligt detta Avtal samt ansvarar för samtliga kost-
nader gällande markarbeten, uppförande och färdigställande av såväl utomhusrinken som 
biytan.  

Arrendatorn är skyldig att följa och bekosta gällande hälsoskydds- och miljöskyddslagstift-
ning samt inhämta de myndighets tillstånd om erfordras för verksamheten. Arrendatorn sva-
rar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt angiven 
lagstiftning.  

Arrendatorn ska vidare ansvara för alla person- och egendomsskador samt för skador på 
fastigheten som uppkommer till följd av Arrendatorns verksamhet inom Arrendestället. An-
svaret enligt denna punkt gäller även för skador som upptäcks först efter det att Avtalet upp-
hört.  

Arrendatorn ska utföra regelbunden och löpande tillsyn av anläggningen inom Arrendestället 
och tillse att utformning och underhåll, skötsel, etc vid var tid är sådant att lagkrav och till-
stånd uppfylls samt att risken för olycksfall förebyggs och begränsas. Det åligger vidare 
Arrendatorn att upprätta eventuella erforderliga säkerhetsanordningar, anvisningar eller lik-
nande instruktioner som behövs för att förebygga att skada uppstår vid allmänhetens nytt-
jande av anläggningen eller vistelse inom Arrendestället.  

Arrendatorn svarar för att miljöfarlig verksamhet ej förekommer inom Arrendestället. 

7§ Arrendeställets skick, drift och underhåll 

Arrendestället upplåts i befintligt och av Arrendatorn godkänt skick.  

Arrendatorn ansvarar för all drift (sophantering, skötsel av ytor mm) och underhåll av Ar-
rendestället och är skyldig att alltid hålla Arrendestället i ett väl vårdat skick. Arrendatorn är 
skyldig att omgående laga staket och andra anordningar som hör till anläggningen.  

Arrendatorn ansvarar för att följa de regler och rutiner om reklam som finns fastställda i 
dokumentet ”Regler och rutiner för reklam i Knivsta kommun”.  

Underlåter Arrendatorn att fullgöra skyldighet enligt punkterna 6 och 7, och vidtas inte rät-
telse inom 14 dagar från mottagande av anmodan om rättelse äger Fastighetsägaren rätt att 
säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. 

I det fall inte rättelse sker trots uppmaning från kommunen äger kommunen rätt att säga upp 
avtalet med omedelbar verkan.   
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8 §  Elanslutning och kostnader 

Arrendatorn ansvarar för att införskaffa elanslutning till Arrendestället och ska erlägga av-
gift för den elkraft som förbrukas inkl. motsvarande fasta avgifter för den el som hänför sig 
till Arrendestället. 

Om Arrendatorn väljer att ingå i Fastighetsägarens bokningssystem för bokning av anlägg-
ningen tillkommer ett tillägg för administrativ kostnad. 

9 §  Försäkring 

Arrendatorn ska inneha erforderlig ansvars- och egendomsförsäkring för den anläggning och 
utrustning som Arrendatorn bedriver inom Arrendeområdet. Fastighetsägaren svarar för för-
säkring av Fastigheten. 

10 § Arrendet upphörande 

När Avtalet upphör ansvarar Fastighetsägaren att återställa Arrendestället.  

För det fall Arrendatorn tillhörig egendom finns kvarlämnad på Arrendestället efter arren-
detidens utgång äger Fastighetsägaren överta denna utan ersättning.  

Arrendatorn har inte rätt till ersättning med anledning av Avtalets upphörande.   

11 §  Upplåtelse till Knivsta kommun 

Knivsta kommuns verksamheter, i första hand Kultur och Fritid, ska ges rätt att nyttja an-
läggningen inom Arrendestället under minst 250 timmar per år. Nyttjandet av anläggningen 
i form av tillgängliga tider samt kostnad för bokning kommer att regleras i ett separat avtal. 

11 § Skiljedom 

Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän enligt lag om skil-
jeförfarande (1999:116). Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd. 

12 § Hänvisning till jordabalken 

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om anläggningsar-
rende. 
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13 § Övrigt 

Detta avtal utgör hela avtalet mellan Parterna i anledning upplåtelsen av arrende och ersätter 
alla tidigare förhandlingar och överenskommelser rörande innehållet i Avtalet, oavsett om 
sådan överenskommelse träffats skriftligen eller muntligen. 

Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 
undertecknade av Parterna.  

Meddelanden enligt Avtalet ska skickas till Part på adress enligt ingressen ovan och anses 
mottaget 

(i) Vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet 

(ii) Om avsänt med rekommenderat brev, tre (3) dagar efter avlämnande 
för postbefordran; eller 

(iii) Om skickat med e-post, när mottagaren bekräftar mottagandet. 

_____________________________________ 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka Fastighetsägaren och Arrendatorn tagit var 
sitt. 

 

Knivsta 2021-  

  
_________________________ _____________________    
XXX   XXX 
 

Knivsta 2021-   
   

________________________ _____________________  
SK VIDE   XX 
Arrendator   Arrendator   

  
Bilaga 1, karta över Arrendestället 

Bilaga 2, karta över Arrendestället 
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Bilaga 1, karta över Arrendestället 
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Bilaga 2, karta över Arrendestället 

Ytan för anläggningen till vänster: 44 x 27 meter 

Det vi ser från höger i bild är etablerade boulbanor, padelbanor och den tänkte anläggningen 
med utomhusrink med inriktning innebandy.  

 


	00 Dagordning
	04 Delegationsbeslut.pdf
	Lista 2021-04-10--2021-05-11
	Ordförandebeslut 2021-04-15 om förlängning av tillfällig reducering av hyror för verksamhet KS-2021_289
	Ordförandebeslut 2021-04-23 om medfinansiering av  tillgänglighetsanpassning Laggagården KS-2021_319
	Rapport delegationsbeslut 2021-04

	Beslutsärenden - fler bokmärken under detta
	08 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter till distanssamma...
	Tjänsteskrivelse2021-03-29
	Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun

	09 Reviderad arbetsordning för fullmäktige – utökade möjligheter till distanssammanträden
	Tjänsteskrivelse2021-03-29
	Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige

	11 Motion 2020:13 från Lennart Lundberg (KNU) - Planera för ytterligare en kommunal badplats i Kn...
	Tjänsteskrivelse2021-04-21
	2020-10-16Motion om ny badplats slutversion.ll.docx

	 12 Investeringsmedel för utomhusrink med inriktning innebandy.
	Tjänsteskrivelse2021-04-21
	Bilaga 1 karta utomhusrink CIK

	13 Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021
	Tjänsteskrivelse2021-04-21

	14 Särskilda satsningar för att stödja det lokala samhället med anledning av Covid-19 pandemin
	Tjänsteskrivelse2021-04-29

	15 Revidering av delegationsordningen och arbetsutskottets arbetsordning
	Tjänsteskrivelse2021-04-19
	Beslutshandling 2021-04-12

	16 Yttrande från Knivsta kommun – Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och kompe...
	Tjänsteutlåtande 2021-04-15, Yttrande från Knivsta kommun – Revisionsrapport, Uppföljande granskning...
	Plan för kompetensförsörjning Knivsta - final.docx
	Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning

	17 Policy för social hållbarhet och jämlik hälsa
	Tjänsteskrivelse2021-02-22
	Förslag till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 2021-02-22

	18 Uppsägning av hyreskontrakt för Gredelby förskola inför avveckling av fastigheten
	Tjänsteskrivelse2021-05-10
	Skrivelse från Kommunfastigheter
	Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun Förskola 2021-2030

	19 Beslut om igångsättning Fas 2, startbeslut ny idrottshall Alsike Nord
	Tjänsteskrivelse 2021-05-10
	Bygglovshandling 1 Fasadritning
	Bygglovshandling 2 Plan 1
	Bygglovshandling 3 Plan 2
	Handläggningsordning investeringsprojekt
	Ny Bilaga 2 - Indikativ hyra Vrå sporthall 20210511

	20 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2020
	Tjänsteskrivelse2021-04-19
	Rapport-Uppföljning intern kontroll nämnder, styrelse, bolag och gemensamma nämnder 2020 (2021-04-19...
	Bilagor nämnder och bolags sammanställning av uppföljning (2021-04-19)

	21 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inkl bilagor NV2021-065
	Tjänsteskrivelse2021-04-06

	22 Uppsägning för villkorsändring, arrende på fastigheten del av Gredelby 1:3
	Tjänsteskrivelse2021-04-21
	Meddelande om uppsägning för villkorsändring av arrendeavtal
	Förslag på tidsbestämt arrendeavtal Ballongens Montessoriförskola

	23 Ansökan om medel ur KS prioriterade – Finansiering av genomlysning av styr- och stödfunktione...
	Tjänsteskrivelse2021-05-11

	24 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2022
	Tjänsteskrivelse2021-05-06

	25 Reviderad instruktion för Kommunala pensionärsrådet 
	Tjänsteskrivelse2021-04-16
	Förslag på reviderade instruktioner, beredda av KPR 2020-09-22

	26 Byte av namn på Rådet för funktionshindersfrågor till Kommunala funktionsrättsrådet samt revi...
	Tjänsteskrivelse2021-04-16
	Förslag reviderad instruktion behandlat av RFH 2021-02-23.docx

	27 Arrendeavtal till ytan mellan CIK och Hälsohuset.pdf
	Tjänsteutlåtande -- Arrendeavtal till ytan mellan CIK och Hälsohuset
	Arrendeavtal SK VIDE 210421
	Arrendeavtal - Anläggningsarrende
	Arrendatorn är en förening som avser erbjuda möjligheter för skolan att använda en utomhusrink med inriktning för innebandy under dagtid, vardagar. Övrig tid kommer anläggningen användas dels av föreningen själva men också för spontanidrott och som bo...
	En uteanläggning av detta slag är ständigt i efterfrågan bland kommunens invånare då möjlighet till spontanidrott är angelägen. Under de tider som allmänheten inte hyr anläggningen kan den nyttjas av kommunens Kultur- och fritidsverksamhet enligt särs...
	Mot denna bakgrund har Parterna enats om att Fastighetsägaren ska upplåta arrende till Arrendatorn på i Avtalet angivna villkor.
	1 § Upplåtelse
	2 §  Ändamål
	3 § Arrendetid
	5 § Förbud mot överlåtelse
	Arrendatorn eller hans konkursbo äger inte rätt att utan fastighetsägarens skriftliga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe. Arrendatorn äger inte heller rätt att utan Fastighetsägarens föregående skriftliga samtycke upplåt...
	6 §  Ansvar
	8 §  Elanslutning och kostnader
	9 §  Försäkring

	Arrendatorn ska inneha erforderlig ansvars- och egendomsförsäkring för den anläggning och utrustning som Arrendatorn bedriver inom Arrendeområdet. Fastighetsägaren svarar för försäkring av Fastigheten.
	10 § Arrendet upphörande
	11 § Skiljedom
	12 § Hänvisning till jordabalken







