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BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2021-07-01 Till: 2021-07-31 Utskrift: 2021-07-16

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-028 Bifall 2021-07-08 Annika Rönnberg 1 000 kr

BAB 2021-035 Bifall 2021-07-01 Annika Rönnberg 3 300 kr

BAB 2021-038 Bifall 2021-07-16 Annika Rönnberg 2 000 kr

Summa: 6 300 kr

Antal poster: 3 st

Total summa: 6 300 kr

Totalt antal poster: 3 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 6 300 kr

Totalt antal poster: 3 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-08-01 Till: 2022-08-31 Utskrift: 2022-09-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-016* Bifall 2022-08-16 Annika Rönnberg 2 263 kr

BAB 2022-019 Bifall 2022-08-25 Annika Rönnberg 44 000 kr

BAB 2022-028 Bifall 2022-08-15 Annika Rönnberg 3 kr

BAB 2022-034* Bifall 2022-08-30 Annika Rönnberg 2 036 kr

BAB 2022-035 Bifall 2022-08-31 Annika Rönnberg 76 212 kr

Summa: 124 514 kr

Antal poster: 5 st

Total summa: 124 514 kr

Totalt antal poster: 5 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 124 514 kr

Totalt antal poster: 5 st



Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende
BMN‐2022/149‐1 Avtalsförlängning av avtalet BMN‐2021/37 gällande 

flygfotografering och ortofoto
Jenny Rydåker BMN‐2022/149 Förlängning av avtal flygfotografering och 

ortofoto
2022‐09‐23 SUN‐2022/412‐1 Delegationsbeslut ‐ Genomföra, godkänna och publicera 

direktupphandling
Maria Cassel SUN‐2022/412 Direktupphandling – Jordbruksmarksutredning
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Handläggare 
Sigrid Erwall 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-14 

Diarienummer 
SUN-2022/397 

   

 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträdestider 2023, med plan 
för 2024 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden sammanträder år 2023 på måndagar klockan 13.00 den 23 
januari, 6 mars, 17 april, 22 maj, 19 juni, 4 september, 9 oktober, 6 november och 4 
december. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden antar följande plan för sammanträden år 2024: 22 januari, 
4 mars, 8 april, 6 maj, 10 juni, 1 september, 7 oktober, 11 november och 16 december.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2023, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. 
Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar och skollov. 

 

Övergripande om sammanträdesplaneringen  

Eftersom kommunen i praktiken bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndsammanträden, kan nämndernas sammanträden inte ligga på samma datum. För att 
minska sårbarheten vid frånvaro strävar nämndsekreterargruppen även efter att inte lägga 
sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum 
på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera 
planeringen när den väl har gjorts utifrån ovanstående faktorer. 

 

Presidieberedningar 

I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till 
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Presidieberedningarna bör därför 
ligga cirka två veckor före nämndens sammanträde för att kunna göra utskick en vecka innan 
sammanträdet. 2023 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 9 januari, 13 februari (på grund av lov v.8), 27 mars (på 
grund av lov v.14), 6 april, 8 maj, 7 juni, 21 augusti, 25 september, 23 oktober och 20 
november. 

 

Barnkonsekvensanalys 

 

Är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-14 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kommunikationsenheten 

 

 

 

 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Handläggare 
Edvin Borgestrand 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-26 

Diarienummer 
SUN-2022/400 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2022 

Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för

samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndensnämndens nettokostnad per sista augusti uppgår till 20,3 
miljoner kronor och det är 23 % lägre än budget. Budgetavvikelsen per sista augusti uppgår 
till 7,9 miljoner kronor. Nämndens årsprognos visar ett överskott på 3,1 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en förbättring med två miljoner kronor jämfört med årsprognosen per juli. För 
verksamhetsberättelse och delårsbokslut, se bilaga.   

Bakgrund 
Samhällsutvecklingsnämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per 
augusti månad enligt kommunens uppföljningsplan. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsutvecklingsnämnden redovisar en ekonomi i balans. Årsprognosen visar ett 
överskott på 3,1 miljoner kronor och budgetavvikelsen per sista augusti är 7,9 miljoner 
kronor. Årsprognosen är en förbättring jämfört med prognosen per juli med två miljoner 
kronor. Verksamheterna trafikövervakning/parkeringsavgifter, avfallsverksamheten samt 
detaljplaner förväntas redovisa ett sammantaget underskott på 5,2 miljoner kronor. Gator och 
vägar prognostiseras med ett överskott på sju miljoner kronor, vilket främst beror på ökade 
exploateringsersättningar. Vindkraftverket prognostiseras med ett överskott på en miljon 
kronor till följd av ett högt elpris. Nämndens övriga verksamheter följer budget och 
prognostiseras med mindre avvikelser eller ingen avvikelse. Samhällsutvecklingsnämndens 
investeringsutgift per sista augusti uppgick till 20,6 miljoner kronor och den prognostiserade 
utgiften uppgår till 70,4 miljoner kronor. Givet en investeringsutgift på 70,4 miljoner kronor 
förväntas nyttjandegraden av beviljad investeringsram att upp gå till 49,9%. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet kring verksamhetsberättelse och delårsbokslut handlar om att nämnden godkänner 
uppföljning för perioden januari och augusti samt prognosen för resterande del av 
verksamhetsåret. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. Detta beslut har 
ingen direkt påverkan på barn då det handlar om en rapportering av nuläget och en 
uppskattning om framtiden. 

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 



Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut för 
samhällsutvecklingsnämnden 

Antagen av xxx  
xx månad Delår 2022 
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Nämndens uppdrag 
Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 
kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga 
rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i 
samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, trafik 
samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i framtida 
och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska 
nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark. 
Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator 
och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret 
för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala 
trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden. 
Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, 
lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av 
papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att 
implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. 
Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Planenheten 
ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster och grönstrukturplanering i 
stadsbyggnadsprojekt. 
Planenheten ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat 
miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal. 
Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 
Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam 
från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som 
ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp 
entreprenadavtal samt ansvarar för planering och utveckling. 
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Omvärldsbevakning 
Året som gått 

Under året har den strategiska planeringen stärkts i syfte att säkerställa ett fortsatt hållbart 
samhällsbyggande. Arbetet med revidering av Översiktsplanen och VA-planen har påbörjats med 
en planering för ytterligare kompletterande planer och kunskapsunderlag. Även ett utvecklat 
arbetssätt kring den förvaltningsgemensamma samhällsbyggnadsprocessen är initierat inklusive 
bland annat utveckling av nuvarande planprioritering till en projektportfölj med framtida 
möjlighet att styra projektportföljen utifrån flertalet målområden. 
I det befintliga gatunätet har flertalet reinvesteringar skett under årets första del många kopplade 
till åtgärder som främjar gång- och cykeltrafikanter så som breddning och förlängning av gång- 
och cykelväg längs Högåsvägen, förbättrade passager genom korsningar längs Forsbyvägen och 
Centralvägen. Även åtgärder med nya slitlager, belysning och kantstensbyten har gjorts på 
flertalet vägar som gynnar så väl oskyddade trafikanter som biltrafikanter. 
Under våren och sommaren finns indikationer på att beläggningsgraden på infartsparkeringarna 
börjar återgå mot nivåer motsvarande de innan pandemin. 
Inom avfallsverksamheten fortsätter den nuvarande samverkan mellan de fyra kommunerna 
enligt gällande avtal. Enligt uppdrag från nämnden har även en utredning påbörjats för att belysa 
hur avfallsverksamheten bäst bör organiseras i en framtid. 
Det tidigare höga besökstrycket i parker och naturområden kvarstår och iordningställandet av 
spolade isar och naturisen på Valloxen har varit uppskattade hos invånarna likväl som parker och 
badplatser under sommarhalvåret. En ny badplats iordningställdes under sommaren vid 
Margaretaviken. Badet är kommunens första badplats där också hundar är tillåtna och har direkt 
blivit en populär plats för rekreation. Under våren fortsatte arbetet med att ta fram handlingar för 
bildande av naturreservatet Ängbyskogen vilket sedan beslutades av Kommunfullmäktige i juni. 
Det kan också konstateras att årets första månader har präglats av utmaningar när det kommer till 
personella resurser och då framförallt gällande chefer men även vissa specialistroller. 
Inledningsvis var fyra av fem chefsroller bemannade med tillförordnande och den femte behövde 
ersättas pga en pensionsavgång i juni. I nuläget är kontorschef och enhetschefer för plan och gata 
permanent bemannade och det finns ett längre vikariat till årsskiftet 2023/24 för park och natur. 
För enheten avfall upprätthålls enhetschefsrollen av en interim konsultlösning till och med mars 
2023. Med en stabilitet i chefsledet finns förutsättningar för fortsatt arbete med så väl 
grunduppdrag som det utvecklingsarbete som behövs för att möta framtiden. 

Framtiden 

Rådande konjunkturläge med ökade råvarupriser och höjda index har påverkat kostnaden för 
både investeringar, drift och underhåll både nu och inom överskådlig framtid för så väl gator, 
allmän plats, parker och andra gröna anläggningar. I dagsläget finns också osäkerheter kring viss 
materialtillgång som exempelvis asfalt vilket kan komma att påverka möjligheten till underhåll 
av gator och vägar. 
Fortsatta reinvesteringar i den kommunala belysningsanläggningen är nödvändiga då det finns 
behov av att effektivisera anläggningen och bland annat byta ut gamla armaturer till LED. Detta 
kommer även leda till sänkta eluttag och därmed sänkta nätavgifter. 
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Det ökade intresset för vistelse i parker och naturområden ser ut att fortsätta med ytterligare 
ökade kostnader för drift och underhåll till följd av både ökad nedskräpning och slitage. 
Ökade kostnader i kombination med ökade behov ger stora utmaningar för verksamheten varför 
behov av så väl effektivisering som prioritering kommer att finnas inte minst för nästkommande 
år. 
Ett flertal utredningar planeras att påbörjas under slutet av 2022 och under 2023 för att stärka 
kommunens strategiska inriktning utöver det arbete med revidering av översiktsplan och VA-
plan som redan är påbörjade; jordbruksmarksutredning, skyfallskartering, 
bostadsförsörjningsprogram, utredning för transportinfrastruktur, kollektivtrafiköversyn 
(tillsammans med Region Uppsala) med flera. Det strategiska arbetet är en förutsättning för att i 
förlängningen attrahera nya invånare och nya företagsetableringar, skapa arbetstillfällen, göra det 
möjligt och attraktivt att bo och verka i kommunen i alla skeden av livet, för att man ska kunna 
såväl bo och arbeta i kommunen, och för att utbudet av service, handel och kultur ska göra 
kommunen till en levande och attraktiv ort. 
Pågående utredning kring framtida organisering av avfallsverksamheten ska färdigställas under 
innevarande år och utifrån resultatet kan identifierad utvecklingspotential realiseras vilket rimligt 
ska kunna leda till så väl höjd kvalitet och lägre kostnader över tid. 
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 
och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter mäts 
med SCBs medborgarundersökning, statistiken hämtas från Kolada. Indikatorn mättes senast 
2021 och resultatet för innevarande år publiceras i december varför inga siffror för 2022 ännu 
finns tillgängliga. 
Förvaltningen har varit aktiva i dialogerna för "Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta 
och Alsike stationsområde - morgondagens stadsdelar i kommunen där framtiden bor", antagen 
av kommunfullmäktige i mars 2022. Planenheten har arbetat med tidig dialog i flera projekt. I 
arbetet med detaljplan för gruppboende på fastigheten Särsta 3:1 har en tidig dialog genomförts 
med de närmaste grannarna. Tidig dialog förbereds även i arbetet med en revidering av 
översiktsplan och i arbetet med detaljplan för Särsta 3:122. Därutöver har kontakt med boende 
inom planområdet Furulund tagits innan planhandlingar ska skickas ut på granskning för att 
fånga upp synpunkter då det gått lång tid och ändringar skett sedan senaste tillfället som 
handlingar skickats ut. 
Park- och naturenheten har också ett instagramkonto, luftenarfriiknivsta, för att informera om 
natur, naturskolan och friluftslivsaktiviteter i kommunen och kontoret har haft några evenemang 
för allmänheten, varav en föreläsning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Knivsta för 
daglediga, och en stadsvandring med temat natur i Knivsta tätort. 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet 
optimeras. 
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Nämndens analys av måluppfyllelse 

Funktion och ekologisk hållbarhet beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala 
samhällsbyggnadsprocessen. När det gäller möjliggörande av bostadsbebyggelse planeras två 
detaljplaner i Fornåsa respektive Furulund att antas som tillsammans omfattar 240 bostäder 
vilket i princip motsvarar den takt har målsatts. I syfte att långsiktigt säkerställa ytterligare 
arbetstillfällen i kommunen har förvaltningen genomfört ett omfattande arbete under året för att 
ta fram en förstudie för planeringsförutsättningar för verksamhetsområden i Ar, Brunnby, Nor 
och Forsby. Efter pandemiåren kan konstateras ett ökat besökstryck i befintliga parker och 
naturområden vilket ställer ökade krav framåt både vad gäller planering men även för drift och 
skötsel av befintliga områden. 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Samhällsutvecklingsnämndens nettokostnad prognostiseras att uppgå till 39,2 miljoner kronor 
för 2022, vilket är högre än utfallet 2021. Nämndens årsprognos indikerar ett överskott på 3,1 
miljoner kronor vilket indikerar att målet om långsiktig ekonomi i balans kommer att uppfyllas 
under 2022. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 
kostnad 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter håller hög kvalitet till en låg kostnad. Det finns 
dock utrymme för effektiviseringar och utveckling. 
Informationen i nya detaljplaner ska från den 1 januari 2022 kunna tillgängliggöras och 
behandlas digitalt. Implementering av lagstiftningen sker genom att bygga upp kunskap kring 
hur detaljplanerna ska digitaliseras samt förbereda de system och avtal som behövs för 
digitaliseringen. Flera detaljplaner har startat upp under året som omfattas av den nya 
lagstiftningen. Det finns inget krav om att digitalisera sedan tidigare antagna detaljplaner, men 
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planenheten förbereder ett sådant arbete. 

Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun 

 

 

 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Knivstas grönstruktur och naturvärden beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala 
samhällsbyggnadsprocessen. Till exempel tillämpas grönstrukturplanen i alla detaljplaner och 
alla naturområden naturvärdesinventeras enligt standard, försök pågår för att omvandla 
gräsmattor till äng och faunadepåer anläggs i skogsbryn. Bildandet av naturreservatet 
Ängbyskogen underlättar också för förvaltningen av skogens naturvärden och arbetet pågår att ta 
fram beslutsunderlag för bildande av ytterligare ett naturreservat i Kölängsskogen.  
Inom ramen för arbetet med kommunens hållbarhetslöften för programperioden 2021-2023 pågår 
ett förvaltningsövergripande arbete med att verkställa ett brett antal löften om programperiodens 
tema som är biologisk mångfald. 

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

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter arbetar löpande med personalfrämjande åtgärder i 
syfte att skapa trivsel och engagemang bland medarbetarna. Vidare så prioriteras 
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kompetensutveckling på medarbetarnivå högt. 
Under hösten kommer medarbetarpulsen att genomföras för att få en nulägesbild inom kontoret 
och skapa förutsättningar för fortsatt arbete med främjande åtgärder inom rätt områden. 
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Måluppföljning nämnd 
Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet 
optimeras. 

Samhällsutvecklingsnämnden ska möjliggöra för byggandet av bostäder 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Ett par detaljplaner som tillsammans omfattar 1000 bostäder som skulle ha antagits redan förra 
året har skjutits på ytterligare. När dessa detaljplaner väl antas kommer målet vara uppfyllt för 
flera år. Detaljplaner som kommer att antas under året eller strax efter årsskiftet är detaljplan 
Fornåsa och detaljplan Furulund som tillsammans omfattar 240 bostäder, vilket medför att i 
princip målet uppnås. 

Indikator  
Utfal

l 
2020 

 
Utfal

l 
2021 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Likande 
kommu
ner 2021 

Rike
t 

2021 
 

Utfall 
Delår 
2022 

Pro
gno

s 
2022 

Mål 
2022 

Progn
os 

Antal bostäder i 
antagna detaljplaner  
 

 
 

950  
 

15      
 

  250  

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

God ekonomisk planering 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Samhällsutvecklingsnämnden är, bortsett från de kommunala bolagen, den nämnd i Knivsta 
kommun som har störst påverkan på kommunens låneskuld. Målet god ekonomisk planering 
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syftar till att nämndens investeringsplan ska korrelera med investeringsutgiften. Målets indikator 
avseende nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas inte uppnås under året. 
Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar där ena delen är 
driftinvesteringar och andra delen är investeringar med anknytning till exploatering. 
Sammanvägt uppgick nämndens beviljade investeringsmedel till 141 miljoner kronor vid 
beslutandet om mål och budget 2022. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas 
bli 49,9% givet investeringsutgiften på 70,4 miljoner kronor. I den beviljade investeringsplanen 
för 2022 finns 20 miljoner kronor beviljat för ramper intill en ny järnvägsbro men projektet har 
blivit framflyttat och kommer inte genera en investeringsutgift 2022. Detta projekt motsvarar 
14,1% av de totala beviljade investeringsmedlen för nämnden. 
Avvikelsen för exploateringsinvesteringarna uppgår till 72,9 miljoner kronor och främsta 
anledningen till avvikelsen är att utbyggnad inte skett i den takt som förutspåddes när 
investeringsplanen arbetades fram. 

Indikator  
Utfal

l 
2020 

 
Utfal

l 
2021 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Likande 
kommu
ner 2021 

Rike
t 

2021 
 

Utfall 
Delår 
2022 

Pro
gno

s 
2022 

Mål 
2022 

Progn
os 

Nyttjandegraden av 
beviljade 
investeringsmedel  
 

 
 

57,3 
%  

 

50,1 
%      

 

14,6 % 

 
Kom
mer 
ej 

uppn
ås 

75 
%  

Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel 

Samhällsutvecklingsnämndens beviljade investeringsutgift i mål och budget uppgick till 141 
miljoner kronor för verksamhetsåret 2022. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel 
prognostiseras att uppgå till 49,9% och således är inte målet på 75% uppfyllt. 

Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun 

Knivstas parker ska upplevas inbjudande och välskötta 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse 
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Analys 

Ungefär tre av fem kommuninvånare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker, 
medan närmare en av tio är negativt inställd. En tredjedel av svarande i enkäten har inte lämnat 
ett omdöme vilket kan tolkas som att de inte besökt de tätortsnära parkerna under senare tid. 
När det gäller skötseln och lekredskapen in kommunens lekparker och lekplatser är ungefär tre 
av fem kommuninvånare är positivt inställda, medan närmare en av fem är negativt inställda. 
Ett ökat besökstryck i befintliga parker i kombination med fler parker och grönområden att sköta 
om ställer nya krav på förvaltningens drift. 

Indikator  
Utfal

l 
2020 

 
Utfal

l 
2021 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Likande 
kommu
ner 2021 

Rike
t 

2021 
 

Utfall 
Delår 
2022 

Pro
gno

s 
2022 

Mål 
2022 

Progn
os 

Andel respondenter 
som har svarat bra i 
enkätundersökninge
n Kritik på teknik  
 

 
 

  
 

      
 

58 % 

 
Kom
mer 
ej 

uppn
ås 

75 
%  

Nämnden arbetar för att skapa goda medborgardialoger 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Plan 
Medborgardialog är en naturlig del av planenhetens verksamhet eftersom översiktsplan och 
detaljplan omfattas av samrådsskyldighet enligt plan- och bygglagen. Planenheten har utöver 
samrådsskyldigheten haft tidig dialog i med de närmaste grannarna till skogsområdet fastigheten 
Särsta 3:1 där ett gruppboende planeras. Ett extra dialogtillfälle har även hållits inför granskning 
med de som bor inom planområdet för Furulund. 

Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall 

 

Prognos måluppfyllelse 
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Analys 

Över 98% av kommunens villa och fritidshus har fått bostadsnära insamling och sortering av 
hushållsavfall och förpackningar genom utställning av 2st fyrfackskärl vid varje fastighet. 

Indikator  
Utfal

l 
2020 

 
Utfal

l 
2021 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Likande 
kommu
ner 2021 

Rike
t 

2021 
 

Utfall 
Delår 
2022 

Pro
gno

s 
2022 

Mål 
2022 

Progn
os 

Antal registrerade 
villa och fritidshus 
som har 
bostadsnära 
insamling 2022-12-
31  
 

 
 

98 
%  

 

98 
%      

 

 

 
Kom
mer 
uppn

ås 

98 
%  

I Knivsta ska det finnas natur med höga värden. Det ska vara lätt att hitta ut i 
naturen. 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Under året har besökstrycket på kommunens naturområden och badplatser fortsatt varit mycket 
stort. Intresset för ett bostadsnära friluftsliv och hemester som pandemin resulterade i har 
medfört att mer resurser har lagts på renhållning och tömning av toaletter i kommunens 
naturområden. Slitaget på stigar och leder har i vissa områden varit så stort att slitagehämmande 
åtgärder kan vara aktuella framöver för att få hållbara områden över tid. Det har i vissa fall varit 
svårt för förvaltningen att hålla jämna steg med det ökade underhållsbehovet. 
Resultatet i naturskyddsföreningens enkät "bästa naturvårdskommun" har sjunkit med några 
poäng jämfört med tidigare år då det bland annat på grund av personalresurser inte har kunnat 
göras lika mycket dialogarbete. Trenden är vikande och en analys av orsakerna bakom trenden 
ska göras. Under året har arbetet i övrigt fortsatt i linje med de politiskt beslutade 
styrdokumenten som finns gällande kommunens grönområden och i naturvårdsverkets enkät 
"årets friluftskommun" har Knivsta kommun nått målet om att ligga kvar på samma plats som 
2021. 
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Beslutet att bilda naturreservat Ängbyskogen innebär att kommunen kan planera för 
tillgängliggörande av skogen på ett systematiskt sätt. 
Under året har evenemang och guidningar för att locka ut medborgare i natur och grönområden 
genomförts. 

Indikator  
Utfal

l 
2020 

 
Utfal

l 
2021 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Likande 
kommu
ner 2021 

Rike
t 

2021 
 

Utfall 
Delår 
2022 

Pro
gno

s 
2022 

Mål 
2022 

Progn
os 

Ranking i 
naturvårdsverkets 
enkät "årets 
friluftskommun"  
 

 
 

80  
 

71      
 

  75  

poäng i 
naturskyddföreninge
ns enkät "bästa 
naturvårdskommun"  
 

 
 

33,5  
 

40      
 

  40  

Knivsta kommun ska ha trygga och säkra utemiljöer 

 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Ett brett arbete sker inom hela kontoret för en kontinuerlig dialog med kommunpolisen för att 
säkerställa att eventuella existerande problem hanteras i samhällsbyggnadsprocessen, samt för att 
undvika att nya problem uppstår. 
SCB:s medborgarundersökning publiceras årligen i januari. I den rapport som kom i januari 2022 
för 2021 så kände över 80 % av enkätens respondenter sig trygga i sitt område när det var mörkt 
ute och nästan 98 % av enkätens respondenter sig trygga i sitt område när det var ljust ute. 
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Indikator  
Utfal

l 
2020 

 
Utfal

l 
2021 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Likande 
kommu
ner 2021 

Rike
t 

2021 
 

Utfall 
Delår 
2022 

Pro
gno

s 
2022 

Mål 
2022 

Progn
os 

Andel trygga 
utomhus när det är 
mörkt ute  
 

 
 

  
 

      
 

  60 
%  

Andel trygga 
utomhus när det är 
ljust ute  
 

 
 

  
 

      
 

  60 
%  
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Uppdrag 
Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

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

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Nämnder ska redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts 
och vilka varaktiga ekonomiska 
effekter det har fått. 

Sveriges kommuner kommer med 
en åldrande befolkning att behöva 
leverera mer välfärd (kommunal 
service) med oförändrade 
ekonomiska resurser. Nämnderna 
ska därför i boksluten redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts 
och vilka varaktiga ekonomiska 
effekter det givit. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  
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Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 
nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 
och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Förvaltningen arbetar ständigt med förbättringar och effektivisering. Exempelvis görs alltid en 
utvärdering vid uppkomna vakanser om en återrekrytering ska göras och i så fall med vilken 
kompetens. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Nämndens verksamheter påverkas av den pågående utvecklingen av kommunhuset till en 
aktivitetsbaserad arbetsplats, vilket kommer förbättra lokaleffektiviteten. 

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

De tjänstebilar som nämndens verksamheter har tillgång till är 36% elbilar. Vid nyinköp av 
fordon görs alltid en utvärdering om ett motsvarande fordon med fossilfria drivmedel finns att 
tillgå. 

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

I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår anvisningar för hur medarbetare i Knivsta 
kommun ska arbeta med upphandlingar. I riktlinjerna framgår att kommunen i samtliga 
upphandlingar ska sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social 
rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. 

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

Förberedelser pågår för att möta den nya vattentjänstlagen som träder i kraft vid årsskiftet 
2022/23 bland annat genom att förvaltningen stärkt kompetensen inom området med en 
vattenstrateg med specialistkunskaper inom VA-hantering. Uppdraget hanteras även genom den 
revidering av kommunens VA-plan som nyligen beslutades och som startar under hösten 2022. 

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

Arbetet är högt prioriterat och implementerat i Stadsutvecklingsstrategin (SUSen) samt i 
Transportplan för hållbar mobilitet. Samhällsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med 
Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun bland annat i åtgärdsvalstudie för 4-spårets 
omland för att skapa möjligheter till hållbart resande, där gena och effektiva cykelförbindelser är 
en viktig del för alla parter. 

Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende 

Transportplan för hållbar mobilitet, som även planeras innehålla en plan för parkeringslösningar 
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för att göra bilen tillgänglig när den behövs men ändå stimulera till ett mer hållbart resande, har 
inte färdigställts under året. 

Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret 

Uppdrag Målbild Kontor 

I Knivsta planeras grönstrukturen så 
att den biologisk mångfalden kan 
bevaras och utvecklas. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Sjöar och vattendrag i Knivsta 
kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet Under året ska kontoret ha tagit 
fram 
- Transportplan för hållbar mobilitet 
- Utvecklingsprogram med 
stadsutvecklingsstrategi (eller 
motsvarande) för västra Knivsta och 
del av Alsike 

Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret ska 
genomföra ändamålsenlig 
medborgardialoger, anpassad 
utifrån rådande läge 

Ökad delaktighet och transparens. Samhällsbyggnadskontoret  

Infria kommunens hållbarhetslöften 
vilka har tecknats med 
Länsstyrelsen 

Kontoret ska i sin löpande 
verksamhet infria samtliga 
hållbarhetslöften. Arbetet med 
hållbarhetslöften ska årligen 
rapporteras till Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 

Samhällsbyggnadskontoret  

I Knivsta planeras grönstrukturen så att den biologisk mångfalden kan bevaras och 
utvecklas. 

Grönstrukturplaneringen sker på samtliga planeringssteg i samhällsbyggnadsprocessen. I 
detaljplaneskede finns rutiner för standardiserade naturvärdesinventeringar och för 
ekosystemtjänstanalyser som gör i samtliga detaljplaner som bedöms påverka natur eller 
jordbruksmark och våtmarker, vattendrag eller sjöar. Särskild hänsyn tas till den gröna 
infrastrukturen och dess funktion som spridningssamband för vilda arter. Under året startas även 
ett arbete upp för att revidera grönstrukturplanen och arbetet med att infria hållbarhetslöften för 
biologisk mångfald pågår enligt plan. 

Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Åtgärder som förbättrar vattenkvalitet genomförs kontinuerligt. All exploatering i sjöars och 
vattendrags avrinningsområden påverkar vattenkvaliteten och för verksamheten innebär det en 
stor utmaning i den fysiska planeringen. Alla exploateringar följer de anvisningar som finns i 
kommunens dagvattenstrategi, med målet att förbättra vattenkvaliteten. Resultatet av det arbetet 
får genomslag först efter flera år och arbetet att nå målet helt är ett långsiktigt arbete. 

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet 

Förvaltningen arbetar i linje med 4-spårsavtalet och uppfyller dess avtalspunkter. Bland annat 
förbereds arbetet med att ta fram en jordbruksmarksutredning, en revidering av 
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grönstrukturplanen och kontoret arbetar också med skyfallskartläggning och förberedelser för att 
kunna arbeta med skyfallsplanering. 
Kontoret är delaktiga i Trafikverkets framtagande av en järnvägsplan och har även påbörjat 
planeringen av en trafikplats som ska försörja Alsike och Bergsbrunna. 
För att tillse att det finns god kollektivtrafikförsörjning så planeras att tillsammans med regionen 
starta en översyn av kollektivtrafiken. 
  

Samhällsbyggnadskontoret ska genomföra ändamålsenlig medborgardialoger, anpassad 
utifrån rådande läge 

Förvaltningen har arbetat med tidig dialog i flera projekt. I arbetet med detaljplan för 
gruppboende på fastigheten Särsta 3:1 har en tidig dialog genomförts med de närmaste 
grannarna. Planenheten förbereder även tidig dialog i arbetet med en revidering av översiktsplan 
och i arbetet med detaljplan för Särsta 3:122. Därutöver har planenheten i arbetet med detaljplan 
för Furulund kontaktat boende inom planområdet innan planhandlingar ska skickas ut på 
granskning för att fånga upp synpunkter eftersom det gått lång tid och skett många ändringar 
sedan senaste tillfället som handlingar skickats ut. 

Infria kommunens hållbarhetslöften vilka har tecknats med Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontoret har löften i alla tre åtgärdsprogram: minskad klimatpåverkan, 
ekosystem och biologisk mångfald och vatten. Inom åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan har kontoret tagit tio löften, inom biologisk mångfald är det tjugofyra löften och 
inom vatten sju löften. En återrapportering gjordes för alla tre åtgärdsprogram under våren 2022. 
Statusen på arbetet markeras med grön, gul eller röd färg. 

• Grön-åtgärden går enligt plan 
• Gult-mindre avvikelse från plan 
• Rött-stor avvikelse från plan.  

Inom minskad klimatpåverkan är alla löften grön eller gulmarkerade, där gulmarkerade löften 
ska påbörjas 2022-2023. 
Inom biologisk mångfald är alla löften grön eller gul markerade förutom ett löfte som är 
rödmarkerat, de gulmarkerade löftena planeras även här att köras igång under 2022-2023. 
Inom vatten är alla löften grön eller gulmarkerade. 
Bedömningen är att det går bra för samhällsbyggnadskontoret att uppfylla de tecknade löftena. 
Majoriteten av löftena är grönmarkerade och de löften som är gulmarkerade är det för att det 
arbetet sattes på paus på under pandemin men ska arbetas med under 2022-2023. 
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Nämndens ekonomi 
Verksamheternas förutsättningar 

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna 
Mål och budget 2022 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 39,7 miljoner kronor, vilket är 
en minskning med 5,4 miljoner kronor gentemot verksamhetsåret 2021. Under verksamhetsåret 
2022 flyttas exploateringsverksamheten samt Utvecklingsprogram Knivsta 2035 till 
kommunstyrelsen vilket är förklaringen till den minskade budgetramen. Exkluderas 
verksamheterna som flyttas till kommunstyrelsen så har samhällsutvecklingsnämnden erhållit en 
uppräkning av budgeten på 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,7%. De generella 
förutsättningarna för nämndens verksamheter 2022 är en indexuppräkning på 1,3% 
I kommunfullmäktiges budget finns även ett ospecificerat tillägg på 0,8 miljoner kronor som ska 
fördelas mellan nämndens verksamheter i nämndbudgeten. I nämndbudgeten är det 
ospecificerade tillägget fördelat mellan Trafikövervakning/parkeringsavgifter (0,45 miljoner 
kronor) samt Översiktsplan (0,35 miljoner kronor). Trafikövervakning/parkeringsavgifter 
tilldelades vid revideringen av Mål och budget 2020 ett ökat negativt kommunbidrag på en 
miljon kronor och tanken var att taxor och avgiftsområden skulle ses över men detta har blivit 
förskjutet till följd av pandemin. Arbetet med en ny översiktsplan kommer medföra att 
utredningar måste genomföras och därför fördelas 0,35 miljoner kronor av det ospecificerade 
tillägget till verksamheten Översiktsplan. Det har fattats ett beslut om att revidera Mål och 
budget 2022 vilket medfört att samhällsutvecklingsnämnden erhållit ytterligare 2,1 miljoner 
kronor, fördelat på en miljon vardera till verksamheterna teknisk planering och 
översiktsplanering samt 0,1 miljon kronor till detaljplanering. 
 
 

Delårsbokslutet 

Samhällsutvecklingsnämndens nettokostnad per sista augusti uppgår till 20,3 miljoner kronor 
och det medför en budgetavvikelse på +7,9 miljoner kronor. Jämfört med budget är 
nettokostnaden  23 % lägre. Nettokostnaden per augusti utgör 48 % av den prognostiserade 
nettokostnaden för hela året. Främsta förklaringen till den lägre är nettokostnaden per augusti är 
att exploateringsersättningen är fem miljoner kronor högre än budget första åtta månader för 
verksamheten gator och vägar. Verksamheternas kostnader är inte alltid linjära och det får även 
effekt på nettokostnaden. Exempelvis har gator och vägar normalt kostnader för 
vinterväghållning under årets första och sista kvartal medan anslaget fördelas konstant under 
hela året. Semesterlöneskuldsförändringen påverkar också verksamheternas nettokostnad, 
sammantaget för hela nämnden är det en positiv effekt på 0,5 miljoner kronor per augusti. 
Verksamheterna Teknisk planering och Översiktsplanering har erhållit ett ökat kommunbidrag, 
dessa medel har inte ännu nyttjats vilket påverkar verksamheternas avvikelse positivt. Parker och 
naturvård redovisar en budgetavvikelse på +0,6 miljoner kronor och det beror på lägre 
lönekostnader under årets första 8 månader. Vindkraftverkets budgetavvikelse per augusti är 
högre än prognostiserade avvikelsen och det beror på en försiktighet kring prisutveckling och 
produktion under året hösten. Förklaringen till vindkraftverkets positiva avvikelse per augusti 
grundar sig i ett högt elpris under våren. Verksamheterna Detaljplaner, Avfallsverksamheten och 
Trafikövervakning/parkeringsavgifter visar en negativ avvikelse vilket följer den prognostiserade 
avvikelsen. 
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Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter Nettokostna
d delår 2021 

KF Budget 
delår 2022 

Tillägg och 
avdrag, 

delår 2022 

Nettokostna
d delår 2022 

Budgetavvik
else delår 

2022 

 Nämndkostnader 858 1 068 0 1 000 68 

 Gator, vägar 8 571 17 753 290 11 027 7 015 

 
Trafikövervakning/Parkeringsav
gifter 

-639 -2 105 300 -1 074 -731 

 Parker & Naturvård 4 553 4 529 0 3 950 578 

 Teknisk planering  1 690 1 905 667 1 431 1 142 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 

313 716 900 518 1 098 

 Stadsbyggnad (detaljplaner) 698 431 69 1 720 -1 220 

 Miljöutveckling 340 357 0 282 75 

 Bostadsanpassning 933 1 287 0 1 150 137 

 Avfallsverksamhet 1 853 0 0 1 413 -1 413 

 Vindkraftverk 788 0 0 -1 141 1 141 

Årets effektiviseringbeting 0 198 -198 0 0 

Ackumulerat 
effektiviseringsbeting 

0 -198 198 0 0 

Ospecificerat tillägg 0 533 -533 0 0 

Summerat 19 957 26 473 1 693 20 276 7 890 

Prognos helår och avvikelse 

Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos visar en budgetavvikelse per sista augusti på 3,1 
miljoner kronor. Nettokostnaden förväntas att uppgå till 39,2 miljoner kronor och nämndens 
totala kostnader prognostiseras att uppgå till 98,7 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är 
köp av huvudverksamhet (26,5%), kapitaltjänstkostnader (24,8%) och lönekostnader (23,1%). 
Köp av huvudverksamhet innefattar bland annat kostnader för vinterväghållning, en värmepanna, 
drift av kretsloppspark samt hämtning och behandling av avfall. Kapitaltjänstkostnader innefattar 
internränta samt avskrivningar för tidigare års investeringar. 
Gator och vägar prognostiseras med en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor. 
Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 34,5 miljoner kronor och därav utgör 
kapitaltjänstkostnader 56% av verksamhetens totala kostnader. Exploateringsersättningarna 
prognostiseras uppgå till 13,1 miljoner kronor och det är 3,2 miljoner kronor högre än den 
budgeterade nivån. Lönekostnaderna och kapitaltjänstkostnaderna är också bidragande till 
avvikelsen. Lönekostnaderna förväntas bli 1,3 miljoner kronor lägre till följd av vakanser och 
kapitaltjänstkostnaderna är 2 miljoner lägre till följd av en lägre investeringsutgift tidigare år. 
Verksamhet Trafikövervakning och Parkeringsavgifter prognostiseras redovisa ett underskott på 
1,3 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter prognostiseras att uppgå till 2,3 miljoner kronor för 
2022, vilket är 21,5% högre än utfallet för 2021. Pandemin har medfört minskad beläggning på 
pendlarparkeringarna och intäkterna har inte återhämtat sig till nivåerna innan pandemin. 
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Intäkterna skulle behöva uppgå till ca 3,6 miljoner kronor för att nå en ekonomi i balans. 
Bedömningen i denna prognos är att intäkter kommer att öka under hösten. 
Detaljplanering prognostiserar ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter 
förväntas uppgå till 5,1 miljoner kronor vilket är en avvikelse på 2,1 miljoner kronor jämfört 
med budget. På grund av vakanser prognostiseras även kostnaderna minska med 0,7 miljoner 
kronor. Lägre lönekostnader till följd av vakanser är även anledningen till att verksamheten 
Parker prognostiseras med ett överskott på 0,3 miljoner kronor. 
Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott med 2,3 miljoner kronor. Kostnaderna för 
verksamheterna förväntas uppgå till 27,7 miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med 2021 
på 2%. Köp av huvudverksamhet är den största kostnadsposten och utgör 66% av de totala 
kostnaderna. Verksamhetens intäkter förväntas att uppgå till 24,3 miljoner kronor vilket 
motsvaren en ökning med 1,4% jämfört verksamhetsåret 2021. Intäkterna hade behövt uppgå till 
cirka 26 miljoner kronor för att budgeten skulle balansera vid ingången till verksamhetsåret. 
Lägre ersättning för insamlade förpackningar på grund av ett senarelagt riksdagsbeslut medför 
att intäkterna förväntas bli 1,8 miljoner lägre än den budgeterade nivån. Högre personalkostnader 
och konsultkostnader bidrar också till det förväntade underskottet. 
Verksamhet Vindkraftverks årsprognos visar på ett överskott på en miljon kronor. Överskottet 
grundas på högre elpriser och något högre produktionsvolym. 

Nämndens verksamheter (tkr) Nettokostna
d helår 2021 

KF Budget 
helår 2022 

Tillägg och 
avdrag helår 

2022 

Prognos 
nettokostna
d helår 2022 

Prognos 
budgetavvik

else helår 
2022 

 Nämndkostnader 1 395 1 602 0 1 602 0 

 Gator, vägar 11 554 26 629 435 20 064 7 000 

 
Trafikövervakning/Parkeringsav
gifter 

-1 152 -3 158 450 -1 408 -1 300 

 Parker 6 955 6 793 0 6 543 250 

 Teknisk planering  2 434 2 858 1 000 3 858 0 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 

846 1 074 1 350 2 424 0 

 Detaljplanering 833 646 125 2 371 -1 600 

 Miljöutveckling 439 535 0 535 0 

 Bostadsanpassning 1 534 1 931 0 1 931 0 

 Avfallsverksamhet 2 098 0 0 2 300 -2 300 

 Vindkraftverk 1 062 0 0 -1 000 1 000 

Årets effektiviseringbeting 0 297 0 0 0 

Ackumulerat 
effektiviseringsbeting 

0 -297 0 0 0 

Ospecificerat tillägg 0 800 -800 0 0 

Summerat 27 998 39 710 2 560 39 220 3 050 
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Investeringar 
Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar där ena delen är 
driftinvesteringar och andra delen är investeringar med anknytning till exploatering. 
Sammanvägt uppgick nämndens beviljade investeringsmedel till 141 miljoner kronor vid 
beslutandet om mål och budget 2022. Investeringsutgiften uppgår till 20,6 miljoner kronor per 
sista augusti och den prognostiserade investeringsutgiften för 2022 uppgår till 70,4 miljoner 
kronor. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas bli 49,9% givet 
investeringsutgiften på 70,4 miljoner kronor. I den beviljade investeringsplanen för 2022 finns 
20 miljoner kronor beviljat för ramper intill en ny järnvägsbro men projektet har blivit 
framflyttat och kommer inte genera en investeringsutgift 2022. Detta projekt motsvarar 14,1% av 
de totala beviljade investeringsmedlen för nämnden. Avvikelsen för exploateringsinvesteringarna 
uppgår till 72,9 miljoner kronor och främsta anledningen till avvikelsen är att utbyggnad inte 
skett i den takt som förutspåddes när investeringsplanen arbetades fram. 

Investeringsplan 2022 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2022 

Tillägg 
investeringsr

am 2022 

Utgift 
investering 8 

mån 

Prognos 
investeringsu

tgift 2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Gata      

Reinvestering bef. 
gatunät 

5 000 1500 5 380 6 500 0 

Belysning 4 000 0 1 952 4 000 0 

TSHÅ 
(Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

3 500 0 298 3 500 0 

Cykelinfrastruktur 3 000 0 2 001 3 000 0 

Ombyggnad 
Centralvägen mellan 
Apoteksvägen och 
Särstv. 

10 000 -1500 166 5 000 3 500 

Cykelramper, ny 
järnvägsbro 

20 000 0 0 0 20 000 

Trygghetspaket  0 2 300 242 2 300 0 

Park      

Renovering bef 
anläggningar 

800 0 0 0 800 

Lokalt åtgärdsprogram 
Knivstaån 

1 000 0 0 0 1 000 

Parken ospecificerad 
maskin och 
utrustningsinvest. 

200 0 0 0 200 

Avfall      

Återvinningscentral 
löpande ospecificerat 

200 0 101 101 99 
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Utöka området ÅVC 
(asfaltering och flytta 
stängsel) 

800 0 0 0 800 

Summa 
- driftinvesterngar 

48 500 2 300 10 140 24 401 26 399 

      

Samhällsutvecklingsnäm
nd 
- exploateringsinvestering
ar 

     

Sågen/Centrum 22 000 0 1 378 10 000 12 000 

Västra Knivsta 25 000 -1 500 2 871 10 000 13 500 

Östra Knivsta 2 000 1 500 335 3 500 0 

Nor 2 500 0 0 0 2 500 

Alsike 31 000 0 5 116 15 000 16 000 

AR/Brunnby 10 000 0 736 7 500 2 500 

Summa 
- exploateringsinvestering
ar 

92 500 0 10 436 46 000 46 500 

Summering 141 000 2 300 20 576 70 401 72 899 
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