
 
 

 

   KUNGÖRELSE 
   2021-01-29 

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
Dag och tid: Onsdagen den 10 februari 2021, kl 18.00 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18. 

Deltagande på distans  
Möjlighet till distansnärvaro för ledamöter och ersättare finns. Information om praktiska 
förhållningsregler och länk till mötet lämnas separat.  
Anmälan om förhinder 
Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar kommunsekreteraren 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Publicering av handlingar på webben 
Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. Vid frågor, kontakta 
kommunsekreteraren eller knivsta@knivsta.se  
Förtäring  
För de ledamöter som väljer att delta i Tilassalen kommer kaffe att finnas.  

Webbsändning 
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  

Välkomna!  

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  

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


 
 

 

 

Dagordning 

1. Upprop 

2. Justering 
Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och två justerare den 22 februari 2021.  

3. Fastställande av dagordning  

4. Anmälnings- och informationsärenden  

a) Anmälda beslut och skrivelser  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:   

• Revisionsplan 2021 från kommunfullmäktiges revisorer 
• Stockholms läns länsstyrelses rapport 2020-12-15 från digital inspektion av 

Överförmyndarnämnden i Uppsala län  
Observera att de två ovanstående handlingarna är utskickade. Övriga handlingar anmäls, 
men skickas inte ut.  

• Beslut från bygg- och miljönämnden, § 335, 2020-12-15, Verksamhetsplan 2021 
• Beslut från IT-nämnden, § 21, 2020-11-27, Information 
• Beslut från IT-nämnden, § 21, 2020-11-27, Uppdaterad årsprognos 2020 
• Beslut från kommunstyrelsen, § 220, 2020-12-07, Verksamhetsplan 2021 
• Beslut från Lönenämnden, § 18, 2020-11-27, Uppdaterad årsprognos 2020 
• Socialnämndens beslut, § 113, 2020-12-1, Ej verkställda gynnande beslut Q3 2020 
• Socialnämndens beslut § 121, 2020-12-17, Verksamhetsplan 2021 
• Utbildningsnämndens beslut § 88 2020-12-08, Verksamhetsplan 2021 

b) Kommunalråden informerar  

5. Ledamöternas frågor 
KS-2021/26 

6. Interpellationer  
KS-2021/25 
KS-2020/109 

a) Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – 
Trygghet i skolan 

Interpellationen bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2020. 

Interpellation 2020-09-23 
Interpellationssvar 2020-10-19 

b) Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till samhällsutvecklingsnämndens 
ordförande -- Grönt kort till återvinningen 

Interpellation 2020-11-25 



 
 

 

 
Beslutsärenden 

7. Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan 

KS-2020/156 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2020, § 134 

Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 

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

KS-2019/742 
Beslut från kommunstyrelsen, § 213, 2020-12-07 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106, 2020-11-09 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Motionen 

9. Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola 

KS-2020/155 
Beslut från kommunstyrelsen, § 214, 2020-12-07  
Tjänsteutlåtande 2020-11-18 
Beslut från utbildningsnämnden, § 64, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-06-22 
Motionen 

10. Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Meröppna bibliotek 

KS-2020/159 
Beslut från kommunstyrelsen, § 205, 2020-12-07 
Tjänsteutlåtande 2020-11-01 
Motionen 

11. Motion 2020:08 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) – Inrätta en 
fritidsbank i CIK 

KS-2020/495 
Beslut från kommunstyrelsen, § 206, 2020-12-07  
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Motionen  



 
 

 

 
12. Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) – Lekredskap för funktionshindrade barn 
KS-2020/498 
Beslut från kommunstyrelsen, § 215, 2020-12-07  
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107, 2020-11-09 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Motionen 

13. Övriga valärenden 
KS-2021/10 

14. Anmälan av motioner 
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Underlag för riskanalys och revisionsplanering Knivsta kommun

• Corona pandemin och dess påverkan på konjunkturen gör att det inte är möjligt att prognosticera 
kommunernas ekonomi 2021 och framåt.

• Skatteunderlaget beräknas att öka med endast 0,9% för 2020, vilket kan jämföras 1,2% under 
finanskrisen. Orsaken är främst kraftigt minskad sysselsättning vilket kommer att innebära en 
real urholkning av skatteintäkterna per invånare.

• Det är oklart om staten kommer att kompensera kommunerna fullt ut för de merkostnader 
kommunerna har haft och kommer att få som en följd av Covid-19.

• Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas öka med 15-20%

• Effekterna av pandemin kommer främst att märkas inom äldre- och funktionshinderomsorgerna 
men även verksamheter inom kultur och fritidssektorn bedöms få lägre intäkter.

• Kommunernas samlade resultat bedöms minska från 17,1 mdr för 2019 till 13 mdr för 2020. 
Detta under förutsättning att kommunerna får full kompensation från staten för merkostnader 
orsakade av pandemin.

Prognos/scenario enligt SKR ekonomirapport maj 
2020
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Risk och väsentlighetsanalys

• En snabb befolkningstillväxt med stora 
och nödvändiga investeringar i till exempel 
skolor, förskolor samt idrotts- och 
fritidsanläggningar påverkar kommunens 
ekonomi och medför ökade kostnader 
under de kommande åren.

• Uppskjutna exploateringsvinster, det vill 
säga uteblivna vinster från försäljning av 
kommunal mark, har lett till att kommunen 
har ett ekonomiskt underskott att hantera. 
Samtidigt ökar kommunens åtagande 
kontinuerligt eftersom befolkningen blir allt 
äldre och andelen unga i skola och 
förskola fortsätter att öka.

• Enligt prognosen i maj beräknas kommunen 
göra ett underskott på 7,5 mnkr för 2020. 
Observera att den innehåller 
exploateringsvinster med 64 mnkr och 
utdelning från dotterbolag med 12 mnkr. I 
plan för 2021 redovisas ett positivt 
resultat på 18,8 mnkr, varav 
exploateringsvinster utgör 44 mnkr.

Kommunen har ett samlat underskott från tidigare 
år på 1,9 mnkr som ska återställas inom tre år. 
Exkl. exploateringsintäkter och  utdelning från 
dotterbolag har Knivsta ett strukturellt underskott 
de kommande åren på 25-35 mnkr.

Förväntad brist på utbildad personal.  Knivsta 
kommun har en hög personalomsättning.

Kommunövergripande riskområden:
Ekonomistyrning - Brister i ekonomistyrningen 
kan medföra att kommunen inte klarar av att 
bedriva verksamheten med god ekonomisk 
hushållning. 
Kompetensförsörjning - Att kommunen inte 
kommer att klara av att utföra sina uppgifter då 
man inte lyckas behålla och attrahera 
medarbetare med rätt kompetens, utveckla nya 
arbetssätt och arbeta med digitalisering.
Covid-19 – I vilken utsträckning har kommunen 
påverkats av Covid-19 och hur har kommunen hanterat 
effekterna av Covid-19 på lokalsamhället och i 
verksamheterna. 



PwC
Underlag för riskanalys och revisionsplanering Knivsta kommun

4-spårsavtalet med staten och Knivstas 
planer på en hög expansionstakt ställer höga 
krav på planprocessen, hur finansiering ska ske, 
en ekonomi i balans mm.

Nämnds specifika risker

Socialnämnden har under flera redovisat 
avsevärda underskott. Det prognostiserade  
resultatet för 2020 uppgår till -26,0 mnkr. Stor 
efterfrågan på platser inom särskilt boende och 
korttidsplatser samtidigt som antalet invånare 
över 85 år ökar i kommunen. 

Utbildningsnämnden har i prognosen för 2020 
ett underskott på -7,1 mnkr.

4

Risk och väsentlighetsanalys



PwC
Underlag för riskanalys och revisionsplanering Knivsta kommun

Exploatering av markreserv och utbyggnad 
av VA- nätet. Knivsta kommun har vuxit snabbt 
under senare år och kommer sannolik att göra 
så kommande år. För att den fortsatta 
expansionen ska vara möjlig och lyckosam är 
några av de viktigaste frågorna hur kommunen 
hanterar det stora markreservsinnehavet och 
den nödvändiga VA utbyggnaden som är en 
förutsättning för kommunens fortsatta expansion

Risker

En viktig fråga är hur kommunen agerar för att 
uppnå en ekonomisk effektiv och ändamålsenlig 
process för att exploatera markreserven. Finns 
det en långsiktig plan för markreserven och i så 
fall hur förhåller sig översiktsplanen och 
detaljplanerna till denna? Hur ser kalkylen ut, 
d.v.s. intäkter och kostnader samt om den 
långsiktiga exploteringsverksamheten kommer 
att generera tillräckliga vinster för att finansiera 
den fortsatta expansionen? Hur kommer 
översiktsplanen att förverkligas? 

5

Risk och väsentlighetsanalys
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• I prognosen för 2020, upprättad i maj, uppgår resultatet till -9,0 mnkr. Om exploateringsintäkter på 64 

mnkr och utdelning från dotterbolag exkluderas blir resultatet i stället  -85 mnkr. Enligt SKRs prognos i 

maj kommer Knivsta kommuns skatteintäkter mm att uppgå 1106,5 mnkr för 2020 vilket är 28,7 mnkr 

sämre än Knivstas prognos. I plan för 2021 är resultatet positivt med 18,7 mnkr men om 

exploateringsvinster på 44 mnkr exkluderas blir resultatet istället -25,3 mnkr. Det är i nuläget mycket 

osäkert hur skatteintäkterna kommer att påverkas av den pågående Corona pandemin och den fördjupade 

lågkonjunkturen som nu råder.

• I prognosen för 2020 redovisar Socialnämnden en avvikelse mot budget med -26 mnkr och 

Utbildningsnämnden en avvikelse med-7,1 mnkr. Noterbart är att Socialnämndens nettokostnader i 

planen för 2021 är 16,3 mnkr lägre än prognosen.

Kommunens och nämndernas resultat
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Resultabudget/prognos 2020 och plan 2021
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GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING

Av kommunallagen och god revisionssed följer att 
revisorerna årligen ska granska alla styrelser och 
nämnder.

Syfte och revisionsfråga

Har styrelsens/nämndens förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern 
kontroll?
Granskningen omfattar följande områden: 
• Styrning, kontroll och åtgärder: översiktlig nivå
• Måluppfyllelse för verksamheten. 
• Måluppfyllelse för ekonomin

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport 
per år. I samband med fullmäktiges behandling 
av delårsrapporten ska även revisorerna 
bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som 
revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att ge revisorerna 
underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med 
fullmäktiges behandling av densamma. 

• Granskningen ska besvara följande 
revisionsfrågor:

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens 
krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med 
de av fullmäktige fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns 
förutsättningar att målen kommer att 
uppnås?

8

Planerad granskning - årlig
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GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNING
Enligt kommunallagen ska årsredovisningen 
lämnas över till fullmäktige och revisorerna 
snarast möjligt och senast den 15 april året efter 
det år som redovisningen avser. 

Enligt LKBR skårsredovisningens delar 
upprättas som en helhet och ge en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat och kommunens 
ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga 
och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan 
följas upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma 
om resultaten i årsredovisningen är förenliga 
med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige 
inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som 
revisorerna ska lämna till fullmäktige

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna 
underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat.  

Granskningen ska besvara följande 
revisionsfrågor:
• Lämnar årsredovisningen upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska 
ställningen? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?

• Är räkenskaperna i allt väsentligt 
rättvisande?

9

Planerad granskning - årlig
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2020

• Nyckeltalsanalys av Knivsta kommuns 
ekonomi med inriktning mot Social- och 
Utbildningsnämndens verksamheter

• Uppföljande granskning av kommunens 
personal- och kompetensförsörjning

2019

• Granskning av kommunstyrelsens, 
socialnämndens och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning

• Granskning av lokalförsörjningsprocessen

2018

• Chefs och personalförsörjningen

• Lönehantering i den gemensamma 
lönenämnden

• Långsiktig finansiell planering

• Styrning och uppföljning av verksamheterna

• Planprocessen

2017

• IT- och informationssäkerhet

• Granskning av långsiktig finansiell planering

• Förstudie - kostnadsanalys Socialnämnden

• Granskning av verksamheten för barn och 
unga med psykisk ohälsa. Samgranskning
med region Uppsala och andra kommuner i 
Uppsala län

10

Genomförda granskningar



PwC
Underlag för riskanalys och revisionsplanering Knivsta kommun

11

Beslutande granskningar och budget 2021
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

     

Information om rapport från inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd 
 
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av 
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även 
till kommunrevisionen.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet 
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska 
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.  
 
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på 
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om 
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken 
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där 
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken 
’aktgranskning utan kritik’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som 
uppkommit vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen 
med överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen 
för information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen. 
 
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: viss kritik, kritik eller allvarlig 
kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande sammanfattningen. 
Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig den strängaste. När 
allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa upp frågan, antingen 
genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt uppföljande 
möte/samtal.  
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Datum
2020-12-15
 

Beteckning
203-20045-2020
 

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från digital inspektion under år 2020 av 
Överförmyndarnämnden för Uppsala län

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län riktar kritik mot Överförmyndarnämnden för 

Uppsala län (nämnden) på följande punkter:

- Bristfällig bevakning av att årsräkningar lämnas in.

- Bristfällig hantering av ett arvskifte i ett förmynderskap.

- Bristfällig hantering av ett överklagande. 

Inledning
På grund av situationen med Covid-19 har Länsstyrelsen genomfört inspektionen 

digitalt och utan något platsbesök på nämndens kansli. 

Inspektionen genomfördes genom att vi inledningsvis granskade nämndens 

register över aktiva akter. Därefter, utifrån denna granskning, begärde vi 

dagboksblad från 23 akter. Efter att vi granskat dagboksbladen begärde vi in 

handlingar från 10 av akterna, för vidare granskning. Se bilaga för vilka akter som 

granskades.

Länsstyrelsen vill betona att urvalet av akter och handlingar för granskning gjorts 

med utgångspunkt i riktad granskning, i syfte att hitta avvikelser. Det har därför 

inte skett ett slumpvis urval. 

Ett digitalt sammanträde hölls den 6 oktober 2020 och där deltog nämndens 

ordförande Bertil Brunn och från nämndens kansli Susanna Sandström, Kristina 

Lindgren, Suparna Das och Gisela Miller samt från Länsstyrelsen Lotta Reimers 

och Lisa Wellenius. 

Om Länsstyrelsen funnit anledning att kommentera nämndens handläggning tas 

det upp i rapporten.

Uppföljning av föregående rapport
I rapporten från föregående inspektion (dnr 29588-2019) riktade Länsstyrelsen 

kritik mot nämndens handläggning på följande punkter.

- Bristfälliga rutiner rörande arvodesbeslut till ”professionella” 

ställföreträdare.

- Bristfällig bevakning av årsräkningar i ett förmynderskap.

- Långsam handläggning av ansökan om byte av god man i ett ärende.
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Länsstyrelsen riktade kritik mot nämndens rutin för arvode till s.k. professionella 

ställföreträdare. Som en del av nuvarande inspektion begärde vi in och granskade 

den nya rutin för timarvodering som från och med den 1 januari 2021 ersätter den 

tidigare modellen för arvode. 

Nämnden informerade på sammanträdet om att de ställföreträdare som är aktuella 

för denna arvoderingsmodell har kontaktats och uppgett att de tycker det är bra. 

Det framgår av ärendehanteringssystemet vilka ställföreträdare som omfattas. Vi 

har inga synpunkter på den nya rutinen och ser positivt på att nämnden vidtagit 

åtgärder för att ändra den bristfälliga rutinen. 

Övriga två punkter följdes inte upp särskilt, men bristande bevakning av att 

årsräkningar lämnas in tas upp i rapporten. 

Aktgranskning med kritik
Bristfällig bevakning av årsräkningar

Sammanfattning
Inför inspektionen ombads nämnden att redogöra för sina handläggningstider 

avseende granskning av årsräkningar för år 2018. Nämnden svarade att 98,75 % 

av årsräkningarna var granskade per den 1 oktober 2019 och att samtliga 

årsräkningar utom fyra var granskade per den 31 december 2019. Den sista 

årsräkningen var färdiggranskad den 14 februari 2020.

Länsstyrelsen bad att få granska dagboksbladen för dessa fyra akter och noterade 

följande vad gäller granskningen av årsräkningar.

9710 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)

Förmyndaren blev förordnad i november 2017 och gav in en förteckning över 

barnets tillgångar. Den granskades utan anmärkning den 24 november 2017. 

Därefter, och fram till den 10 juni 2019, finns inga åtgärder registrerade i 

dagboken. Första anmodan om att ge in årsräkning avseende år 2017 och 2018 

skickades ut i december 2019. Årsräkningarna inkom i januari 2020 och 

granskades utan anmärkning i februari 2020.

10280 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)

Förmyndaren blev förordnad i augusti 2018 och gav in en förteckning över 

barnets tillgångar. Barnet blev myndigt i september 2019 och nämnden begärde in 

en sluträkning som gavs in i december 2019. En anmodan om att ge in 

årsräkningen avseende år 2018 skickades ut i oktober 2019 och gavs in i januari 

2020. Båda räkningarna granskades utan anmärkning i januari 2020. När 

dagboksbladet är utskrivet, den 15 maj 2020 saknades notering om att 

redovisningshandlingarna hade överlämnats till barnet. 

11446 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)

Förmyndaren blev förordnad i december 2018. Förteckningen över barnets 

tillgångar är granskad utan anmärkning den 15 februari 2019. Nämnden begärde 

därefter inte in någon årsräkning för år 2018. Nästa anteckning i dagboksbladet är 

från den 11 november 2019 angående att barnet är myndigt och att nämnden 

begärde in en sluträkning som gavs in i december 2019. En anmodan om att ge in 
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årsräkningen skickades ut i december 2019 och gavs in i januari 2020. Båda 

räkningarna granskades utan anmärkning i januari 2020. När dagboksbladet är 

utskrivet, den 15 maj 2020 saknades notering om att redovisningshandlingarna 

hade överlämnats till barnet. 

13263 godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB

Ett byte av god man beslutades i november 2017 och den nye gode mannen fick 

redovisningshandlingarna i februari 2018. Nästa anteckning i dagboksbladet är 

från december 2019 angående ett klagomål på gode mannen. En anmodan om att 

ge in årsräkningen för år 2017 och 2018 skickades ut i december 2019 och gavs in 

i januari 2020. Båda räkningarna är granskade utan anmärkning i januari 2020.

Vid sammanträdet framförde nämnden följande. De upptäckte dessa ärenden när 

de drog ut en lista på årsräkningar som inte kommit in. Det visade sig att de var 

rätt registrerade men att de ändå inte hade kommit med på listorna tidigare. De har 

försökt ändra rutinen särskilt vad gäller särskilt förordnade vårdnadshavare så att 

det inte ska hända igen. 

Efter sammanträdet har nämnden tillagt följande. Akt 9710 och 10280 hade en 

felaktig inställning i ärendehanteringssystemet avseende redovisningssätt. 

Systemet hade därför inte hämtat upp ärendena i samband med årsräknings-

utskick. I samband med en fullständig registervård i december 2019, avseende 

samtliga ärenden med ensamkommande barn och samtliga ärenden med särskilt 

förordnad vårdnadshavare, upptäcktes dessa felregistreringar och att årsräkningar 

därför inte inkommit. Begäran om årsräkning skickades då ut och hanterades 

därefter. 

Länsstyrelsens bedömning
En förordnad ställföreträdare är skyldiga att inge förteckning i samband med att 

de förordnas, årsräkningar varje år och sluträkning till överförmyndaren (se 14 

kap. 1, 15 och 18 §§ föräldrabalken, FB). För att en ställföreträdare ska kunna 

lämna in en års- eller sluträkning i förenklad form, eller inte alls, måste 

överförmyndaren fatta ett sådant beslut (se 14 kap. 19 § FB). I överförmyndarens 

tillsyn ingår att bevaka att redovisning inkommer och att vidta åtgärder då det 

brister, genom att t.ex. förelägga med vite (se 16 kap. 13 § FB).

Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att förteckningar, årsräkningar och 

sluträkningar kommer in i tid och att nämnden vidtar åtgärder för att säkerställa 

detta. Det är viktigt att överförmyndaren är aktiv i detta arbete, om redovisning 

inte kommer in i tid kan det vara ett tecken på att ställföreträdaren inte sköter sitt 

uppdrag. JO har angående årsräkningar (årsräkningar ska inkomma före 1 mars 

varje år) uttalat att en påminnelse bör gå ut någon vecka in i mars månad och att 

ställföreträdaren i tillämpliga fall normalt bör få ett vitesföreläggande i god tid 

före sommaren (se JO:s beslut den 15 augusti 2012 med dnr 2971-2011). 

Vad gäller överlämnande av redovisningshandlingar vill Länsstyrelsen framföra 

följande. Enligt 16 kap. 8 § FB ska överförmyndaren sedan denne har granskat 

förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens sluträkning, lämna över 

sluträkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 

och 8 §§ som förvaras hos överförmyndaren till den som är behörig att ta emot 
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redovisning för förvaltningen. Det kan röra sig om en ny ställföreträdare efter ett 

byte eller ett barn som blivit myndigt. Om handlingar har lämnats till en ny 

ställföreträdare, ska denne inom två månader därefter återlämna handlingarna. 

Överförmyndaren ska skriftligen upplysa ställföreträdaren om detta när 

handlingarna lämnas ut. 

Länsstyrelsen är kritisk mot nämndens bristfälliga hantering av dessa ärenden.

Arvskifte i förmynderskap

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboken och utvalda handlingar i akt 7682 angående ett 

förmynderskap noterades följande. Ärendet har rört två barn, varav ett blev 

myndigt under år 2020. Barnen har sedan år 2013 en särskilt förordnad 

vårdnadshavare som är en släkting till barnen. Barnens mormor avled i början av 

2018 och både barnen och den förordnade förmyndaren var delägare i dödsboet. I 

april 2018 beslutade därför nämnden att utse en god man enligt 11 kap. 2 § FB.

Den förordnade förmyndaren gav i februari 2019 in en årsräkning som granskades 

utan anmärkning i april 2019. I årsräkningen har förmyndaren redovisat en 

inkomst om ca 71 000 kr under ”övrigt” och hänvisat till en bilaga som 

Länsstyrelsen inte tagit del av. Nämnden har antecknat ”KU” bredvid posten. 

En bouppteckning gavs in i april 2019. I samband därmed informerade gode 

mannen i ett samtal med nämnden att arvskiftet är klart. Nämnden bad om 

underlag och en ansökan om samtycke. 

I maj 2019 gav förmyndaren in en ansökan om tillstånd att ta ut pengar för att 

betala advokatkostnader i samband med arvskiftet. Nämnden frågade 

förmyndaren varför kostnaden inte regleras i dödsboet när skiftet ännu inte är 

klart. Förmyndaren uppgav att boet skiftades i december 2018 och att arvet finns 

redovisat i årsräkningen för år 2018. Gode mannen ringde vid samma tidpunkt 

och undrade om värderingen av bostadsrätten som sålts är tillräcklig.

Gode mannen gav den 28 maj 2019 in en ansökan om samtycke till arvskiftet, 

men utan underlag. En vidimerad kopia av arvskiftet gavs in den 11 juni 2019. 

Enligt arvskiftet ska barnens förmyndare tillskiftas bostadsrätten, mot att övriga 

delägare tillskiftas likvida medel. Det framgår inte att bostadsrätten hade sålts. 

Arvskiftet är daterat den 6 september 2018 och är undertecknat av samtliga 

dödsbodelägare utom gode mannen, den 12 oktober 2018. Gode mannens 

underskrift är daterad den 16 oktober 2018. 

I oktober 2019 fick nämnden, efter egen begäran, in underlag för försäljningen av 

bostadsrätten från mäklaren. Av handlingen framgår att försäljningen ägde rum 

den 13 oktober 2018. Som säljare står den avlidna, inte hennes dödsbo. Kontraktet 

är underskrivet av en representant för hela dödsboet, genom fullmakt. Gode 

mannen har skrivit en fullmakt ”för [den avlidna]” till denna person och har själv 

inte undertecknat köpekontraktet. 

Den 18 maj 2019 begärde gode mannen sig entledigad. Gode mannen gav den 27 

juni 2019 in en ny ansökan om samtycke till arvskiftet. Den 28 juni 2019 

beslutade nämnden att entlediga gode mannen. I juli 2019 skrev nämnden till 

förmyndaren om bytet och om försäljningen av bostadsrätten. Förmyndaren 

ifrågasatte då att en ny god man behövs, eftersom bostadsrätten är såld, dödsboet 
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skiftat och barnen har fått sina pengar. Nämnden svarade att de måste besluta om 

samtycke. 

Den 25 oktober 2019 beslutade nämnden att förordna en ny god man och begärde 

att hen ska ge in ansökan om samtycke till försäljningen av bostadsrätten och 

arvskiftet. Nämnden ville även att hen ska ge in underlaget. Gode mannen 

framförde i januari 2020 att hen inte vill ge in en sådan ansökan eftersom hen inte 

vet vad hen ansöker om och att hen inte får underlag från förmyndaren. Gode 

mannen lämnade trots detta in en ansökan vad gäller samtycke till försäljning av 

bostadsrätten avseende ett av barnen. Nämnden bad hen att ge in underlag och att 

ge in en ansökan avseende även det andra barnet. I mars 2020 beslutade nämnden 

att gode mannen ska bytas ut och att en ny god man ska rekryteras. I maj 2020 

beslutade nämnden att förordna en ny god man. Ansökan om samtycke för båda 

barnen och båda frågorna inkom den 16 juni 2020. Den 30 juni 2020 beslutade 

nämnden att samtycka till försäljningen och arvskiftet för båda barnen. Gode 

mannen entledigades den 15 juli 2020. 

Nämnden uppgav vid sammanträdet att de förordnade ny god man för att få in ett 

samtycke när ärendet var komplett. Det var ett komplicerat ärende som drog ut på 

tiden delvis på grund av förmyndaren. 

Länsstyrelsens bedömning

Granskningen av årsräkningen

Enligt 16 kap. 1 § FB ska överförmyndaren utöva tillsyn över ställföreträdares 

verksamhet och särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning 

används för hens nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig 

trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Det är överförmyndarens uppgift att granska en ställföreträdares verksamhet med 

ledning av den redovisning angående förvaltningen som lämnas (se 16 kap. 3 § 

FB). Granskningen är en av överförmyndarens viktigaste redskap att utöva sin 

tillsyn av ställföreträdaren. Det är därför av största vikt att överförmyndaren 

reagerar på sådan information som lämnas i årsräkningen som kräver vidare 

åtgärd. I förevarande ärende framgick att barnen fått en inkomst som inte 

specificerats var den kom ifrån. Det framgår inte av handlingarna i akten om 

nämnden förstod att det vara ett arv vid granskningen, men nämnden borde ha 

utrett frågan och reagerat på att ett arv där de inte samtyckt redan hade utbetalats. 

Det framgår inte av akten att nämnden vidtog några åtgärder eller ställde några 

frågor till ställföreträdaren med anledning av årsräkningen. 

Samtycke till arvskiftet och försäljningen i efterhand

Enligt 20 kap. 4 § FB får överförmyndarens samtycke till åtgärd beträffande en 

enskilds egendom endast begäras av ställföreträdaren. Beslutet får bara överklagas 

av ställföreträdaren. 

Den huvudsakliga innebörden av denna bestämmelse är att ingen annan än 

ställföreträdaren har rätt att ansöka om dylikt samtycke. En mäklare eller en 

anhörig får t ex inte ansöka. 
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Frågan som uppstår i det aktuella ärendet är om bestämmelsen i 20 kap. 4 § FB 

också innebär att överförmyndaren inte får samtycka till en åtgärd utan en aktuell 

begäran om samtycke från den nuvarande ställföreträdaren. 

Länsstyrelsen anser att överförmyndaren både kan och bör besluta om samtycke i 

efterhand till en åtgärd som redan har genomförts, som i detta fall, ett redan skiftat 

dödsbo och en redan såld fastighet. Även när alla transaktioner är genomförda så 

kräver åtgärderna ett samtycke från överförmyndaren för att bli giltigt, annars kan 

avtalet vara svävande. Om överförmyndaren anser att de har det underlag som 

krävs för att kunna fatta beslutet; värdering, arvskifte, yttranden, underskrifter etc, 

så kan, enligt Länsstyrelsens mening, ett beslut om samtycke fattas, även när den 

ställföreträdare som skrivit under handlingarna och ansökt om samtycke har 

entledigats. 

Dock är det så att om ställföreträdaren som skrivit under handlingarna inte längre 

innehar uppdraget så kan det finnas skäl för överförmyndaren att utse en god man 

som får granska att ett arvskifte eller försäljning gått rätt till och att den enskildes 

rätt har tillvaratagits, eller om det finns anledning att ifrågasätta giltigheten eller 

lämpligheten av åtgärderna. Länsstyrelsen bedömer dock att det inte finns skäl att 

tillsätta ny god man enbart för att denne ska ge in ytterligare en ansökan, utan att 

själv vidta några åtgärder. 

Det är också lämpligt att inhämta den nuvarande gode mannens inställning till en 

tidigare ingiven ansökan om samtycke. Om den nuvarande gode mannen inte står 

bakom denna, så kan hen återta ansökan.

Handläggningstiden

Sammantaget tog det ett år och 9 månader från det att arvskiftet var klart till dess 

att nämnden beslutade om samtycke. Åtminstone vid granskningen av 

årsräkningen i april 2019, sex månader efter arvskiftet, borde nämnden ha vidtagit 

åtgärder för att komma till rätta med att gode mannen inte ansökt om samtycke i 

samband med att dödsboet skiftades. Handläggningen präglas i denna del av 

passivitet. Arvskiftet gavs in juni 2019 och nämnden tog själva in underlaget 

angående försäljningen av bostadsrätten i september 2019. Trots att det därmed 

fanns ett underlag för nämnden för att fatta beslut, dröjde det ytterligare 10 

månader innan beslut om samtycke fattades. Detta hade till följd av att ett av 

barnen hann bli myndiga. 

Länsstyrelsen anser att nämnden tidigare borde ha agerat gentemot gode mannens 

bristfälliga hantering av arvskiftet. Istället entledigades hen på grund av en egen 

ansökan, innan en ny fanns på plats att ta över uppdraget. Mot bakgrund av hur 

arvskiftet gick till kunde det ha funnits skäl att omedelbart granska hur den 

tidigare gode mannen och förmyndaren skötte sina uppdrag. Istället fokuserade 

nämnden helt på att få in en ny ansökan om samtycke, utan att begära att gode 

mannen gör egen utredning. 

Sammantaget är Länsstyrelsen kritisk till nämndens handläggning av ärendet. 

Hantering av överklagande
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 19979 

angående ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande.
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Ett beslut om att byta god man fattades först den 23 mars 2020 och slutligen i den 

23 maj 2020 (se vidare om denna rutin under rubriken Rutin för beslut om byte av 
ställföreträdare). Den före detta gode mannen gav den 6 april 2020 in ett 

överklagande av beslutet från den 23 mars. Nämnden besvarade överklagandet 

och skrev att beslutet inte är överklagbart och att gode mannen får avvakta det 

slutliga beslutet. Överklagandet har inte överlämnats till domstolen. 

Efter sammanträdet framförde nämnden att deras rutin för överklagan av beslut 

uttryckligen anger att de bara ska göra en rättidsprövning vid överklagan. 

Länsstyrelsens bedömning
Enligt 43 och 46 §§ förvaltningslagen (2017:900), FL, ska ett överklagande 

lämnas till den beslutande myndigheten, som ska pröva om överklagandet lämnats 

i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas på grund av att det inkommit för sent ska 

beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i 

ärendet till överinstansen. Enligt JO ligger det i sakens natur att detta 

överlämnande måste ske utan dröjsmål och JO har vid flera tillfällen uttalat att 

tiden som regel inte bör överstiga en vecka (se bl.a. JO 1995/96 s. 314).

Det är domstolen som har att ta ställning till om det rör sig om ett överklagbart 

beslut. Nämnden saknar befogenhet att avvisa ett överklagande på den grunden 

utan ska enbart göra en rättidsprövning. 

Länsstyrelsen är kritisk till att nämnden inte överlämnade överklagandet till 

tingsrätten och uppmanar nämnden att se till att deras rutin alltid följs av samtliga 

handläggare på kansliet. 

Aktgranskning utan kritik
Huvudmannens yttrande inför försäljning av bostad

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 5662 angående 

ett förvaltarskap noterades följande avseende försäljningen av en bostadsrätt. 

Nämnden beslutade i mars 2020 att samtycka till försäljning av huvudmannens 

bostadsrätt. Vid tidpunkten befann sig huvudmannen på en psykiatrisk klinik och 

det framgår av handlingarna att hen inte klarar att bo i lägenheten. Nämnden 

begärde att förvaltaren skulle komma in med samtycke från huvudmannen. 

Förvaltaren svarade per epost och uppgav att huvudmannen samtycker till 

försäljningen. Det saknas annat underlag för samtycket.

Nämnden framförde vid sammanträdet att enligt rutinen ska vi ha den enskildes 

samtycke alternativt att huvudmannen ska ha getts möjlighet att yttra sig över 

åtgärden. Nämnden framförde även att de ska ta in yttranden i förvaltarskap och 

samtycke i godmanskap.

Länsstyrelsens bedömning
Av 16 kap. 9 § FB framgår att överförmyndaren, innan den tar ställning till om 

samtycke ska lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt, ska bereda 

huvudmannen samt dennes make eller sambo och närmaste släktingar tillfälle att 
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yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust. Enligt förarbeten (se prop. 

1993/94 s. 283) anses t.ex. överlåtelse av fast egendom vara en förvaltningsåtgärd 

av större vikt.

Vid förvaltarskap finns inget krav på att huvudmannen ska samtycka till åtgärder 

angående hens egendom, utan enbart ett krav på att hen ska få möjlighet att yttra 

sig. Däremot är det så att i bedömningen om en huvudmans hem ska säljas bör 

beaktas att varken förvaltaren eller överförmyndaren har rätt att bestämma var 

huvudmannen ska bo (se bl.a. beslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge 

OÄ1368-07).

I detta ärende har nämnden enbart frågat förvaltaren om huvudmannen samtycker 

till försäljningen. Detta innebär inte att huvudmannen har beretts möjlighet att 

yttra sig. Nämnden bör se till att huvudmannen får del av en sådan skrivelse så att 

hen själv har möjlighet att ge uttryck för sin vilja. 

Redovisning av huvudmannens inköp
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 5662 noterades 

följande vad gäller förvaltarens redovisning av kvitton för uttagstillstånd.

Under hösten år 2019 beviljades förvaltaren ett flertal tillstånd till uttag om 

sammanlagt cirka 100 000 kr. Förvaltaren har i några av ansökningarna uppgett 

att det avser specifika inköp som huvudmannen vill göra själv. Nämnden har 

begärt in kvitton för varje inköp. I en skrivelse till förvaltaren den 13 november 

2019 har nämnden skrivit följande: ”Vänligen skicka in kvitton för resterande 

inköp eller en förklaring om var pengarna och om du har för avsikt att redovisa 

detta först i din årsräkning. Att pengarna överförs till din huvudman är en god idé 

så länge ni kan uppvisa kvitton inom den tid som förvaltningen kräver.”

I en skrivelse från nämnden den 19 december 2019 står följande. ”För att 

förvaltningen ska kunna lämna samtycke till uttag som inte rör löpande kostnader 

måste uttagen fortsättningsvis specificeras med uppskattad kostnad för varje 

enskild uttagspost. Ta ställning till om du själv bör göra vissa av inköpen i 

egenskap av förvaltare för att kunna redovisa var pengarna går. Förvaltningen 

måste kunna se i redovisningen att pengarna faktiskt går till angivet ändamål.”

I december 2019 har nämnden hotat med vite om förvaltaren inte inkommer med 

kvitton. 

I en tjänsteanteckning från ett samtal med förvaltaren framgår följande. 

”[Förvaltaren] har överfört en del av beviljade uttag till [huvudmannens] 

privatkonto så att HM själv får handla. [Undertecknad] frågar om HM har handlat 

för uttaget avsedda saker även för de belopp som saknar redovisning. FV förklarar 

att HM handlar många olika saker och är mycket teknikintresserad och inte alltid 

sparar kvittona. HM vill handla många olika saker och har tillgångar. Allt kommer 

HM tillgodo. Överenskommet att FV inkommer med kontoutdrag tiden 190801-

191215 för både privatkontot och transaktionskontot samt om [nämnden] saknar 

redovisning avvaktar årsräkning 2019.”

Av årsräkningen för år 2019 framgår att ett av angivna bankkonton har noteringen 

”eget”, det vill säga, som det får förstås, ett konto som används av enbart 
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huvudmannen. I årsräkningen finns även en utgiftspost kallad ”privata medel” om 

cirka 143 000 kr.

Vid sammanträdet framförde nämnden att de vill säkerställa att pengarna går till 

rätt saker. Det är dock ibland lite osäkert vem som ska göra inköpen.

Länsstyrelsens bedömning
I 14 kap. FB används uttrycket ”den egendom som [ställföreträdaren] förvaltar” 

när det anges vad som ska redovisas i en förteckning, årsräkning m.m. (se 14 kap. 

1 och 15 §§ FB). Det innebär att ställföreträdaren endast redovisar det som ingår i 

hens förvaltning (viss egendom kan vara undantagen i lag eller genom beslut). 

Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den 

enskildes egendom (se 11 kap. 9 § FB). Förvaltarens roll avseende huvudmannens 

egendom är att se till att pengarna i skälig omfattning används för dennes 

uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att de medel som inte används för 

detta är tryggt placerade med skälig avkastning (se 12 kap 4 § FB). I detta ingår 

att se till att huvudmannen får fickpengar i rimlig omfattning. Fickpengar 

definieras här som medel som huvudmannen tar emot av förvaltaren för egen 

konsumtion. Förvaltaren ska kunna redovisa och verifiera att medel lämnats till 

huvudmannen men förvaltaren ska enligt Länsstyrelsens mening inte redovisa 

huvudmannens användning av fickpengarna till överförmyndaren.  

I detta ärende är det i förvaltarens ansökningar om uttag ibland inte klart om det är 

förvaltaren eller huvudmannen som ska göra inköpen. Där åligger det nämnden att 

klargöra vad som är vad. Det som huvudmannen köper för sina fickpengar ska 

inte redovisas till nämnden, däremot ska förvaltaren kunna redovisa att medlen 

överlämnats till huvudmannen. 

I årsräkningen bör det vara tydligt hur mycket medel som förvaltaren överlämnat 

till huvudmannen i fickpengar. Länsstyrelsen rekommenderar att nämnden begär 

in någon form av bevis på att dessa medel faktiskt överlämnats till huvudmannen. 

Det kan ske genom att de har överförts till ett konto som bara huvudmannen 

använder, eller genom kvittenser. Nämnden bör också göra en bedömning som 

helhet av om förvaltarens förvaltning sker i enlighet med 12 kap. 4 § FB, och i 

detta ingår en bedömning av om fickpengarna ligger på en skälig nivå.

Rutin för beslut om byte av ställföreträdare

Sammanfattning
Länsstyrelsen begärde in tre protokoll från nämndens sammanträden och 

granskade dem. I protokollen fanns beslut om att byta ut ställföreträdare på grund 

av misskötsel (enligt 11 kap. 20 § FB). Det framgick att nämnden har som rutin 

att fatta två beslut: det första beskriver på vilket sätt ställföreträdaren gjort sig 

skyldig till misskötsel och anger att hen ska bytas ut och att kansliet ska rekrytera 

ny person till uppdraget. Det andra beslutet fattas när en ny ställföreträdare finns 

och innebär att nämnden beslutar att entlediga ställföreträdaren och förordna en 

ny. I det beslutet anges enbart att ställföreträdaren gjort sig skyldig till misskötsel 

enligt 11 kap. 20 § FB, men omständigheterna som finns i det första beslutet 

upprepas inte. 
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Vid sammanträdet framförde nämnden att de har gjort så under lång tid. Syftet är 

att nämnden ska ta ställning till olämpligheten innan de påbörjar en rekrytering av 

en ny ställföreträdare. De brukar ha en hänvisning till det första beslutet i det 

andra beslutet och båda besluten delges parterna. Om det andra beslutet 

överklagas så skickas båda besluten till tingsrätten. 

Länsstyrelsens bedömning
Bestämmelsen i 32 § förvaltningslagen (2017:900), FL, anger att ett beslut som 

kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt, förutom i vissa 

undantagssituationer, ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är 

uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka 

föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande 

för myndighetens ställningstagande.

I förarbetet till bestämmelsen (se prop. 2016/17:180 sida 186 ff) framgår att 

motiveringsskyldigheten i praktiken gäller för alla beslut som är överklagbara och 

att undantagsregeln ska tolkas snävt. För att det kunna göras undantag krävs att 

det för myndigheten, vid en objektiv bedömning, ska i princip framstå som 

självklart att någon motivering inte är behövlig. 

Länsstyrelsen anser därför att det är beslutet som är överklagbart som måste 

innehålla en motivering. Omständigheterna som låg till grund för entledigandet 

ska alltså finnas med även i det andra beslutet, då det endast är det som har 

rättsverkan. 

Expediering av beslut
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet rörande akt nr 12124 avseende ett 

godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande. 

Ett beslut om att byta god man fattades på ett nämndsammanträde den 24 april 

2020. Beslutet är registrerat i dagboken den 28 april 2020 och expedierat samma 

dag till den entledigade och den nya gode mannen samt till huvudmannens mor. 

Enligt dagboken har beslutet skickats till huvudmannen den 12 maj 2020. Samma 

dag fick den nye gode mannen ett utdrag från registret. 

Länsstyrelsens bedömning
Av 33 § FL framgår bl.a. att en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende så

snart som möjligt ska underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i

beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om parten får överklaga beslutet

ska han eller hon även underrättas om hur det går till. Myndigheten bestämmer

hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara skriftlig om en

part begär det. Underrättelse får ske genom delgivning.

Nämnden har i ärendet dröjt 18 dagar med att expediera beslutet om byte av 

ställföreträdare till huvudmannen. Länsstyrelsen anser att det är för lång tid. 

Länsstyrelsen uppmanar med anledning av ovanstående nämnden att se över sina 

rutiner för den här typen av ärenden.
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Beslut att delvis bevilja och delvis avslå en ansökan
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet avseende akt 19801 angående ett 

förmynderskap noterades följande. Nämndens kansli beslutade den 11 oktober 

2019 att bevilja delar av en ansökan om uttag. På nämndsammanträdet den 25 

november 2019 beslutades om avslag till resten av ansökan. 

Länsstyrelsens bedömning
Frågan som måste ställas här är att om överförmyndaren beslutar att bevilja 

exempelvis hälften av summan som en ställföreträdare ansöker om att få ta ut från 

ett konto som har överförmyndarspärr och där ett specifikt ändamål angetts, 

innebär beslutet ett avslag på den andra hälften av summan som begärts? Vad gör 

det för skillnad om ställföreträdaren formulerat ansökan så att den istället avser 

flera separata utgifter som tydligt kan särskiljas från varandra? 

Ett beslut att bevilja en eller ett par av utgifterna som specificerats skulle kunna 

ses som ett för ställföreträdaren enbart gynnande beslut. Men om beslutet innebär 

att ansökan ändras på något sätt så kan beslutet vara till den sökandes nackdel. 

Det innebär att beslutet kan bli överklagbart (se 42 § FL) och att det är ett beslut 

som inte kan delegeras till kansliet (se 19 kap. 14 § FB). När nämnden delar upp 

beslutet i ett bifall och ett avslag så kan det bli otydligt om det är ett bifall eller ett 

avslag, särskilt när det går viss tid mellan besluten. Länsstyrelsen anser att det 

därför i vissa fall kan vara att föredra att bifall och avslagsbesluten fattas 

samtidigt, företrädesvis i samma beslut. 

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sin rutin så att den är i enlighet med 

dessa regler. 

Fullmakt från förordnad ställföreträdare

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar avseende akt 19642 

angående ett godmanskap enligt 11 kap. 3 § FB noterades följande. I april 2020 

beslutade nämnden att samtycka till en försäljning av fast egendom som en del av 

ett dödsbo. Gode mannen har inte själv skrivit under kontraktet utan har gett 

fullmakt till en representant för dödsboet. Innan nämnden beslutade att samtycka 

bad de gode mannen att ge in fullmakten. 

Även i akt 7682 finns en fullmakt från en god man enligt 11 kap. 2 § FB vid en 

försäljning av samma slag.

Vid sammanträdet framförde nämnden att de har som rutin att ställföreträdaren 

inte kan använda fullmakt för att överlåta sitt uppdrag att underteckna avtal för 

huvudmannen. Det ena ärendet var dock väldigt speciellt och det kanske var 

därför det gjordes ett avsteg. I det andra ärendet har de ingen förklaring. 
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Länsstyrelsens bedömning

Angående frågan om förordnade ställföreträdares möjlighet att ge fullmakt till 

någon annan att utföra sitt uppdrag som ställföreträdare vill Länsstyrelsen 

framföra följande. 

I SOU 2004:112 (s 763 ff) har frågan berörts och bl.a. framförs att det saknas en 

lagstadgad möjlighet för en förordnad ställföreträdare att sätta en annan person i 

sitt ställe. Uppdraget bygger på ett myndighetsbeslut som den förordnade 

ställföreträdaren inte själv kan ändra på. Ställföreträdaren skulle dock kunna anlita 

ett bud att utföra vissa specifika uppdrag, i praktiken enbart genom att verkställa 

den förordnade ställföreträdarens beslut. Den andra möjligheten som framförs är 

att ställföreträdaren kan ha behov av att anlita extern hjälp i frågor där det behövs 

särskild expertis. T ex kan ställföreträdaren kontakta en advokat för att få 

rådgivning om huvudmannen hamnat i en rättslig tvist och ge advokaten fullmakt 

att företräda huvudmannen i en rättegång.

Detta innebär att ställföreträdarens möjligheter att överhuvudtaget ge fullmakt till 

en annan person att utföra delar av uppdraget ska tillämpas mycket restriktivt. 

Länsstyrelsen anser därför att normalt sett bör ställföreträdaren själv kunna 

företräda huvudmannen vid en okomplicerad fastighetsförsäljning och därmed 

själv vara den som skriver under köpekontraktet för huvudmannens räkning. 

Länsstyrelsen uppmanar därför nämnden att se över sin rutin och se till att den 

följs. 

Huvudman som varit egen assistansanordnare
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar avseende akt 1266 

angående ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande.

Huvudmannens bror har varit god man men är numera utbytt. Huvudmannen har 

drivit sin egen personliga assistans dvs varit egen assistansanordnare. Huvud-

mannen är emellertid inte i ett sådant tillstånd att han har kunnat hantera detta 

själv, utan det är brodern som skött detta såsom god man. Brodern har även varit 

assistent. Nämnden fick i november 2018 information från socialförvaltningen, 

som fått informationen från polisen, om att gode mannen överfört assistans-

ersättningen till ett konto i sitt eget namn, under år 2018 drygt 1 miljon kr. På 

fråga från nämnden kunde gode mannen inte redovisa vad pengarna gått till och 

har inte heller redovisat dem i årsräkningen. Nämnden granskade årsräkningen för 

år 2018 med anmärkning. 

Vid sammanträdet diskuterades frågan kring hur detta kan upptäckas tidigare och 

om nämnden själva kan hitta dylika situationer. Nämnden framförde att det var 

först under år 2018 som stora transaktioner skedde vilket gjorde att banken 

reagerade. Nämnden konstaterade också att det tyvärr är sämre kontroll när det 

gäller kommunal assistans, som det var frågan om i detta ärende.
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Efter sammanträdet har nämnden framfört att de arbetar med en rutin för att 

närmare granska assistansersättningar efter uppmaning till landets överförmyndar-

verksamheter från Sveriges Kommuner och Regioner.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att det faller under överförmyndarens allmänna tillsyn (se 16 

kap. 1 § FB) att ha förmåga att upptäcka problem av det slag som beskrivs i det 

aktuella ärendet och att det kan finnas skäl för nämnden att alltid särskilt granska 

ärenden med den här typen av personlig assistans. Det kan ske på olika sätt: 

genom granskningen av årsräkningen i vilken ställföreträdaren ska redovisa sin 

förvaltning av huvudmannens egendom, eller genom att riktade frågor ställs till 

ställföreträdaren och huvudmannen. Risken är stor för att huvudmannen drabbas 

mycket hårt om denna typ av brottslighet inte upptäcks, och det är därför av vikt 

att ärendena bevakas särskilt. 

Övriga frågor
Allmänt om verksamheten
På fråga inför inspektionen, i maj 2020, framförde nämnden att läget på kansliet 

är stabilt med normal personalomsättning och inga stora organisatoriska 

förändringar. Förvaltningsdirektören slutade dock den 1 juni 2020 och rekrytering 

av ersättare pågår.

På grund av Covid-19 arbetar de flesta handläggare hemifrån och kommer endast 

in och expedierar sina beslut en gång i veckan. Nämndsammanträden genomförs 

med de som inte är i riskgrupp, de blir precis beslutsföra. De som är i riskgrupp 

erbjuds att delta på distans och man nämner aldrig namn eller andra 

personuppgifter utan använder sig av sifferbeteckningen i föredragningslistan

för att anonymisera ärendena. 

En del ställföreträdare i riskgrupp har sagt upp sina uppdrag men inte fler än att 

det gått att hantera. De flesta sköter uppdragen på distans.

Rapporten har upprättats av Lotta Reimers och Lisa Wellenius.

Bilaga: 

Granskade akter

Kopia till: 

Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, 

Håbo och Enköping kommun.

Kommunstyrelsen i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo 

och Enköping kommun.

Kommunrevisorerna i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo 

och Enköping kommun.
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Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande 

 
Trygghet i skolan 
 
Vid fullmäktige den 23 september antogs mål och budget för Knivsta kommun.  

Ett av de mål som fempartistyret i Knivsta antog rör trygghet i skolan. Med förvåning 
noterar jag att det moderatledda styret i utbildningsnämnden har som mål att bara 
nio av tio ska vara trygga i årskurs 9.  

 

 

Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande: 

Är det en rimlig målsättning att bara nio av tio upplever att de är trygga i skolan? 

 

Björn-Owe Björk (KD) 

 



Svar på interpellation: Trygghet i skolan 

Tack för en interpellation i ett viktigt ämne. Fempartimajoriteten i utbildningsnämnden 

strävar självklart efter att alla barn ska vara trygga i skolan.  

Kommunfullmäktige har pekat ut en riktning genom att säga att fler barn ska vara trygga i 

skolan under 2021 än föregående år. Kommunfullmäktige sätter ett uppnåendemål om 90%. 

Vi tar med oss denna inriktning in i det vidare arbetet med internbudget och målsättningar 

som nu är nästa steg. 

Men med detta sagt och utan att föregripa den internbudgetprocess som pågår just nu, i 

utbildningsnämnden, så vill jag ändå göra tydligt att strävan och ambitionen alltid kommer 

att vara högre än det på mål på 90% som är uppsatt av kommunfullmäktige.  

Precis som med flera andra mål inom skolans värld så är det långsiktiga målet 100% trygghet 

i Knivstas skolor. 

 



 
Interpellation 

 

Ökad tillgänglighet Knivsta kretsloppspark 
 

Kristdemokraterna har återkommande föreslagit reformer som ökar valfrihet, tillgänglighet 

och som minskar kostnaden i kommunens verksamheter. En sådant förslag rör införandet 

”Grönt kort” till återvinningscentralen. 

I nuläget är Knivstas återvinningscentral öppen tis-tors kl 14.00 - 20.00 samt lör-sön kl 09.00 

- 16.00.  

På ett flertal platser i Västergötland i bl a Töreboda, Hjo och Karlsborg har man ökat 

tillgängligheten till återvinningscentralen för invånarna genom att införa ett sk ”Grönt kort”.  

Grönt kort är till för privatpersoner som har körkort. Med Grönt kort kan man efter en 

utbildning på ca en timme besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider genom 

att använda körkort eller en smartmobil som nyckel till grinden på återvinningscentralen. På 

detta sätt kan man öka tillgängligheten till återvinningscentralen för kommuninvånarna utan 

att det medför några ytterligare driftskostnader.  

 

Jag vill därför fråga samhällsutvecklingsnämndens ordförande: 

Kommer ni öka tillgängligheten till återvinningscentralen genom att införa ett s.k. ”Grönt 

kort”? 

Björn-Owe Björk (KD) 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 6 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 170   Dnr: KS-2020/156 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Reservation 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020. 
Motionärerna föreslår bl.a. att Knivsta kommun ska genomföra en utredning av 
arbetsmiljösituationen på de kommunala förskolorna och minska barngruppernas storlek. 
Motionen har beretts av utbildningsnämnden den 8 september 2020. Nämnden föreslår att 
motionen avslås.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut var att motionen ska anses besvarad.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-28 

Diarienummer 
KS-2020/156 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och 
minskade barngrupper i förskolan 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020. 
Motionärerna föreslår bl.a. att Knivsta kommun ska genomföra en utredning av 
arbetsmiljösituationen på de kommunala förskolorna och minska barngruppernas storlek. 
Motionen har beretts av utbildningsnämnden den 8 september 2020. Nämnden föreslår att 
motionen avslås.  
 
Bakgrund 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2020 innehåller en utredning, 
ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.  
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Handläggare 
Margareta Dahlin 
Verksamhetschef förskola/särskola 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-14 

Diarienummer 
UN-2020/73 

   
 

Utbildningsnämnden 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och 
minskade barngrupper i förskolan 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020 inkom en motion gällande 
arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan från Kristdemokraterna. 
 
I motionen föreslår motionärerna Kommunfullmäktige i Knivsta: 

• Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom de 
kommunala förskolorna, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas. 

• Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 
arbetsmiljöproblem som identifieras. 

• Att i samma syfte minska barngruppernas storlek. 
 
Förvaltningen bedömer att det inom ramen för nuvarande systematiska arbetsmiljöarbete 
finns en systematik som fångar upp såväl barnens som medarbetarnas situation och att 
åtgärder genomförs kontinuerligt och föreslår därför avslag på motionen. 
 
 
Bakgrund 
Arbetsmiljösituationen i förskolan är både en fråga om barns uppväxtvillkor och om goda 
arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Det är allmänt känt att ljudtrötthet är vanligare 
bland förskolepersonal än hos många andra yrkesgrupper. Medvetenheten om att buller går 
att åtgärda med hjälp av materialval, ombyggnad och pedagogik har ökat de senaste åren. 
Barn delas exempelvis in i mindre grupper där de fördelas i olika rum, ljudabsorbenter och 
textilier sätts upp, ljuddämpande bord som står på mjukare golv prioriteras och man väljer till 
exempel tystare byggklossar. Dagen på förskolan planeras också så att man är växelvis ute 
och inne under delar av dagen. 
 
Systematiskt arbete kring arbetsmiljö pågår ständigt inom ramen för rektors 
arbetsmiljöansvar. I samband med enkäter, medarbetardialog, arbetsplatsträffar, 
skyddsronder och samverkansmöten lyfts frågor kring arbetsmiljö upp på olika sätt och möter 
därmed behov på såväl individ som gruppnivå.  Alla rektorer har tillsammans med 
skyddsombuden på respektive enhet påbörjat ”Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning”. Detta i 
syfte att ytterligare höja den gemensamma kompetensen och medvetenheten kring frågornas 
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betydelse och stöd från Länshälsan i Uppsala finns att tillgå. Inom kommunens 
partsgemensamma arbete, HÖK 18, fokuseras i huvudsak på arbetsmiljön.  
 
Huvudmannen ansvarar för att arbetsmiljöarbete ingår naturligt i verksamheten. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Varje arbetsgrupp gör regelbundna 
kartläggningar där undersökning av arbetsmiljön sker, risker bedöms, risker åtgärdas, 
handlingsplaner skrivs och effekter av vidtagna åtgärder kontrolleras. Arbetet följs 
regelbundet upp i den förvaltningscentrala samverkansgruppen tillika skyddskommitté.  
 
Frågan om barngruppernas storlek är komplex. Förskolan har ett uppdrag att ge alla barn en 
god start i livet. Hur barngruppernas storlek påverkar barns rätt till en likvärdig förskola av 
hög kvalitet är en viktig fråga som behöver belysas ur olika aspekter. Likväl även hur antalet 
barn i grupperna påverkar personalens arbete och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. 
Förskolan är till för barnen men är också en stor arbetsplats för många förskollärare och 
barnskötare.  
 
Forskningen visar att gruppstorlek inte kan ses som ett isolerat fenomen utan ska ställas i 
relation till andra påverkande faktorer, såsom personalens utbildning och kompetens, 
personaltäthet, barngruppens sammansättning och lokalernas beskaffenhet. Förskolans 
kvalitet och barns förutsättningar att må bra, leka och lära är en komplex fråga som inte 
enbart kan kopplas till antalet barn i gruppen. Verksamheten i förskolan bör sträva efter att 
barnen får ett begränsat antal relationer att förhålla sig till på förskolan, avseende både antal 
kamrater och pedagoger. Hur detta genomförs behöver bestämmas i ett verksamhetsnära 
perspektiv. Organisatoriska förändringar i arbetssätt och lokalernas utformning kan vara ett 
sätt att minska antalet barn i gruppen under en stor del av verksamhetstiden. 
 
Förvaltningen bedömer att det inom ramen för nuvarande systematiska arbetsmiljöarbete 
finns en systematik som fångar upp såväl barnens som medarbetarnas situation och att 
åtgärder genomförs kontinuerligt. Detta i syfte att skapa bästa möjliga förutsättning för en 
god arbetsmiljö som i förlängningen leder till goda förutsättningar för lärande. Med anledning 
av detta föreslås Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 

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

Förskolans kvalitet skapas, gestaltas och avgörs i konkreta, kommunikativa möten 
mellan vuxen och barn. Avgörande för barns välmående, lärande och utveckling är 
den kommunikation och interaktion som sker i förskolan. Likvärdighet och kvalitet blir 
då en fråga om förskollärares kompetens och hur de kommunicerar, interagerar, 
förstår och lyssnar på barnen, ser deras potential och handlar så att barnen känner 
sig delaktiga, engagerade, dugliga och aktiva i sitt lärande7. Här bildar strukturella 
faktorer i form av förskolans fysiska rum, arbetslagets utbildning, personaltäthet, 
antalet barn i grupperna och barngruppens sammansättning en stödjande eller 
begränsande ram. Denna ram kan antingen ge möjligheter eller hindra arbetslaget att 
genomföra förskolans uppdrag enligt intentioner och målområden. Därför bör 
verksamheten i förskolan sträva efter att barnen får ett begränsat antal relationer att 
förhålla sig till på förskolan, avseende både antal kamrater och pedagoger.  
 
Ett avslag på motionen innebär ingen förändring mot nuvarande förutsättningar.   
 
 
2. Hur har barns bästa beaktats? Organisatoriska förändringar i arbetssätt genomförs för 

att minska antalet barn i gruppen under en stor del av verksamhetstiden. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. I dagsläget finns inga intressekonflikter. 
 
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 



 

 

Motion om arbetsmiljö och minskade barngrupper 

i förskolan 

Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Sirén är det nästan dubbelt så vanligt med 

stressrelaterade sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra 

yrkesgrupper. Enligt statistik från Försäkringskassan för några år sedan är nästan dubbelt så 

vanligt med sjukskrivningar för psykiska diagnoser för personal inom barnomsorgen än för 

arbetsmarknaden i sin helhet. Ökningen har varit stegrande. 

En av studierna som genomförts på området slog fast att de höga stressmiljöerna i förskolan 

slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i 

andra yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan innan de går 

till jobbet och sjunker inte förrän sent på kvällen (Fredrik Sjödin m fl 2011).  

Det borde vara högt prioriterat av varje arbetsgivare att motverka detta. Därför anser vi att 

det är hög tid att särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.  

Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med 

kognitiv utveckling men även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen 

är det som måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha 

tid för vart och ett utav dem.  

Arbetsmiljösituationen i förskolan är således både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om 

goda arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Om Knivsta kommun menar allvar med att 

vara en attraktiv arbetsgivare är det vår skyldighet att se till att arbetsmiljön är god.  

Medel kan omfördelas från centrala kostnader för att öka förskolepengen i syfte att 

genomföra nedanstående förändringar. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna 

kommunfullmäktige i Knivsta 

Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom de kommunala 

förskolorna, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas 

Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 

arbetsmiljöproblem som identifieras 

Att i samma syfte minska barngruppernas storlek 

 

Pontus Lamberg (KD)  

Björn-Owe Björk (KD)  
Gunnar Gidlund (KD)  
Gunnar Parnell (KD) 
 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 16 (32)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 213   Dnr: KS-2019/742 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservationer 
Oscar Hahne (KD) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet.  
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 5). 

Yrkanden 
Oscar Hahne (KD), Johan Helenius (SD) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot Oscar Hahnes yrkande om att 
bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i motionen är att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen mellan Emil 
Sjögrens väg och Forsbyvägen. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 november 2019, § 127, och bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 9 
november 2020, § 106. Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106, 2020-11-09 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Motionen 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets och 
samhällsutvecklingsnämndens. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-16 

Diarienummer 
KS-2019/742 

   
 

Kommunstyrelsen  

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

PROTOKOLL 6 (14)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106   Dnr: SUN-2019/584 
 

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

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

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

 

Propositionsordning 

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

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

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

Josefin Edling, park- och naturchef, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Handläggare 
Josefin Edling 
Park- och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-19 

Diarienummer 
SUN-2019/584 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

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

Tjänsteutlåtande 
Motionen 

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

  
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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2019-10-25 

Motion angående hundrastgård korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen. 

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

ofta om när jag möter dem ute.  

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

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

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

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

andra människor kan komma i ofrivillig kontakt med hundarna. 

Många invånare skulle bli väldigt nöjda och investeringskostnaden är låg.  

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

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

om.  

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

att:  

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

kommunens invånare.     

Monica Lövgren, gruppledare SD Knivsta 

 

 

 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 17 (32)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 214   Dnr: KS-2020/155 

Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservation  
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Oscar Hahne (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot Oscar Hahnes yrkande om att 
bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  
Lotta Wiström (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 6). 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Utbildningsnämnden har 
yttrat sig i ärendet den 8 september 2020, § 64, och föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen eftersom bedömningen är att behovet inte är stort nog för en kommungemensam 
verksamhet för elever i lågstadieåldern.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-18 
Beslut från utbildningsnämnden, § 64, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-06-22 
Motionen 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets och 
utbildningsnämnden. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
e9

4b
b5

1c
-b

a8
0-

45
b6

-9
14

c-
e2

90
cf

2c
ac

b3



 § 204 Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola  - KS-2020/155-5 Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola  : Tjänsteutlåtande 2020-11-18

Sida 1 av 1 

   
 

  
Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-18 

Diarienummer 
KS-2020/155 

   
 

Kommunstyrelsen 

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

 
 
 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Handläggare 
Jonas Andrae Johansson 
Verksamhetschef grundskola 

Tjänsteskrivelse 
2020-06-22 

Diarienummer 
UN-2020/72 

   
 

Utbildningsnämnden 

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

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

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

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

 
Knivsta kommun har en kommungemensam särskild undervisningsgrupp på 
Adolfsbergsskolan för elever åk 5-9. Gruppen ger särskilt stöd till elever inom AST-spektrat i 
de fall stödet i den ordinarie klassen inte bedöms kunna vara tillräckligt. Varje rektor har 
därutöver möjlighet att på respektive skola fatta beslut om att placera elever i särskild 
undervisningsgrupp och därmed skapa en sådan på den egna skolan. För elever på 
lågstadiet är bedömningen i de allra flesta fall att det bästa för eleven är att inkluderas i 
ordinarie verksamhet och att undervisningsmiljöerna anpassas till att vara tillgängliga för alla. 
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Behovet av en kommungemensam särskild undervisningsgrupp växer med elevers ålder och 
bedöms i dagsläget inte vara stort nog för att inrätta en sådan grupp för elever i lågstadiet. 
 
Elever i grundskoleålder med rätt till särskola kan vara inskrivna i grundsärskolan men ha sin 
skolgång i grundskolan, så kallad omvänd integrering, alternativt ha sin skolgång i 
grundsärskola. Sedan höstterminen 2019 bedriver utbildningsnämnden grundsärskola på 
Alsike skola. Grundsärskolan på Alsike skola riktar sig till elever i åk 1-6. Från och med 
höstterminen 2021, dvs i takt med att elever börjar på högstadiet, planeras för en särskola 
som riktar sig till den åldersgruppen. 
 
Då det sedan höstterminen 2019 finns en särskola lokaliserad till Alsike skola samt att 
förvaltningens bedömning är att behovet inte är stort nog för att inrätta en 
kommungemensam verksamhet för elever i lågstadieåldern (särskild undervisningsgrupp) 
föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Motion om personaltäthet, löner och resursskola   

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

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

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

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

utvecklingen i närområdet.  

Knivsta erbjuder numera anpassad skolgång för barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

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

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

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

nedanstående förändringar. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna 

Att öka personaltätheten i skolorna 

Att utöka lönesatsningarna för lärare 

Att se över behovet av särskola och resursskola i kommunen 

 

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

Gunnar Gidlund (KD)  
Gunnar Parnell (KD) 
 

 

 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 7 (32)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 205   Dnr: KS-2020/159 

Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Meröppna bibliotek  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet. 

Reservation 
Pontus Lamberg (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Pontus Lamberg (KD) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionens 
beslutssatser.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot Pontus Lambergs yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  
Lotta Wiström (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 2). 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020.  
Meröppet innebär att man med lånekort kan komma in i biblioteket på tider när biblioteket 
inte är bemannat. Tillgängligheten ökar utan att kostnader för personal tillkommer. För att 
kunna erbjuda meröppet krävs att lokalerna är anpassade ur säkerhets- och 
hållbarhetsperspektiv. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-01 
Motionen 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Kristina Hadziresic 
Enhetschef kultur 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-01 

Diarienummer 
KS-2020/159 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - 
Meröppna bibliotek 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fler och fler kommuner väljer att satsa på meröppna bibliotek för att öka tillgängligheten till 
biblioteket. Meröppet innebär att man med lånekort kan komma in i biblioteket på tider när 
biblioteket inte är bemannat. Tillgängligheten ökar väsentligt utan att kostnader för personal 
tillkommer. Lånekortet är personligt och man ansvarar för sin egen vistelse i biblioteket men 
också för de personer som man eventuellt släpper in i lokalen. För att kunna erbjuda 
meröppet krävs att lokalerna är anpassade ur säkerhets- och hållbarhetsperspektiv. 
 
Bakgrund 
I Knivsta är diskussioner om bibliotekets öppettider ständigt levande. Med en stor del av 
befolkning som arbetar på annan ort finns förväntningar på biblioteket att ha öppet både på 
dagtid, kvällstid och på helger. Inför planerandet av kultur- och fritidsbyggnaden i Vrå 
utforskades möjligheterna till att införa meröppet både på det befintliga biblioteket i Knivsta 
samt på den filial som planerades i Alsike. I den tänkta filialen fanns förutsättningar att 
konstruera lokalerna på ett sätt som skulle möjliggöra meröppet på ett säkert och kvalitativt 
sätt. I det befintliga biblioteket i Knivsta kommun finns stora utmaningar med att släppa in 
besökare på tider då kommunhuset i övrigt är stängt. I diskussionerna kring meröppet har 
också bibliotekets utformning invändigt varit viktig. Möblering, utrustning och miljö är idag 
inte anpassad för att låta besökare komma in utanför bemannade öppettider.  Förvaltningen 
är i grunden positivt inställd till att Knivsta ska ha ett meröppet bibliotek på sikt. Med dagens 
lokaler ser förvaltningen inte att det är genomförbart att införa meröppet. För att genomföra 
en sådan förändring av lokalerna krävs en större ombyggnation Förvaltningen kommer 
ständigt ha denna fråga aktuell i Knivstas fortsatta stadsplanering och arbeta aktivt för att 
meröppet ska bli verklighet. För att öka tillgängligheten något tas Sveriges första digitala 
biblioteksvägg i bruk inom kort. Den finns på Knivsta Centrum idrott och kultur och kommer 
möjliggöra lån av böcker och annan media på mer generösa tider än bibliotekets nuvarande 
öppettider. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Att införa meröppet i det befintliga biblioteket i Knivsta kommunhus medför stora kostnader i 
form av ombyggnad. Alternativet är en filial som byggs med anpassade lokaler för meröppet 
vilket också innebär stora kostnader. Ingen exakt uträkning är gjord för dessa två alternativ 
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men i ett fortsatt arbete med frågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv kommer kalkyler och 
kostnader tas fram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-01 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef kultur 
 

 

 

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

Öppettider på ett meröppet bibliotek vänder sig i första hand till myndiga personer 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

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

 

Meröppet bibliotek 
 

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

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

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

förutsättningar kan nyttja biblioteket utanför ordinarie öppettider.  

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

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

modernt.  

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

att göra Knivsta bibliotek till ett meröppet bibliotek.  

Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta: 

- att införa konceptet ”Meröppet bibliotek” i Knivsta.  

Pontus Lamberg (KD) 

Björn-Owe Björk (KD) 

Per Lindström (KD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Gunnar Parnell (KD) 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 8 (32)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 206   Dnr: KS-2020/495 

Motion 2020:08 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) – Inrätta en 
fritidsbank i CIK  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 10 juni 2020. 
Det finns sedan många år förslag och önskemål om att Knivsta kommun ska erbjuda 
invånarna en så kallad fritidsbank där man kan låna fritidsutrustning kostnadsfritt.  
Kommunstyrelsen fattade beslut om att inrätta en fritidsbank den 19 oktober 2020, § 175,  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Motionen  
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-12 
   

Diarienummer 
KS-2020/495 

Fritidschef   
 

Kommunstyrelsen 

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

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

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

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inrätta en fritidsbank i CIK 

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

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

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

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

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

Vi föreslår att Knivsta kommun uppdrar åt kommunstyrelsen 

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

näringslivet för att driva fritidsbanken i Knivsta kommun. 

 
Lennart Lundberg, gruppledare i Kommunfullmäktige för Knivsta.Nu 
Britta Lästh, andre vice ordförande i Kommunfullmäktige för Knivsta.Nu 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 18 (32)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 215   Dnr: KS-2020/498 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i motionen är att kommunen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor får i 
uppdrag att placera ut anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer på lämpliga 
platser i kommunen. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 10 juni 2020, § 76, och 
bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 9 november, § 107.  
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107, 2020-11-09 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Motionen 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets och 
samhällsutvecklingsnämndens. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-16 

Diarienummer 
KS-2020/498 

   
 

Kommunstyrelsen  

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

 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 7 (14)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 107   Dnr: SUN-2020/287 
 

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

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

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

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Motionen 20-06-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Handläggare 
Josefin Edling 
Park- och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-19 

Diarienummer 
SUN-2020/287 
      

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

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

 Tjänsteutlåtande 

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

  
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet innebär inte någon förändring i arbetssätt. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



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

 
 

Motion / Sverigedemokraterna Knivsta 

Motion angående lekredskap för funktionshindrade barn  

Knivsta 20-06-10   

    

Vi Sverigedemokrater tycker att personer med funktionsvariationer ska ha 

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

 

Kommunen värnar inte våra barn tillräckligt och har tyvärr tycker vi 

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

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

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

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

anser det skamligt att inte kunna erbjuda funktionsnedsatta barn samma 

möjligheter som andra barn. Lekredskapen kan vara tex rullstolsgungor, 

karuseller för de med rullstolar eller andra funktionsanpassade lekredskap. Vi 

föreslår därför att kommunstyrelsen tillsammans med rådet för 

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

anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer och placerar dem på 

plats/platser i kommunen där de finner det lämpligt.  

 

Barnkonventionen: 

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

anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.” 

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

kommunfullmäktige besluta: 

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

fram anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer och 

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

 

 

 

 

Monica Lövgren (SD)-Gruppledare 

 

Några ideer: 

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

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

https://www.sportime.se/Lekplatsutrustning 
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